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Програму з російської мови та літератури призначено для 

осіб, які вступають до МДУ, для здобуття ступеня бакалавра на базі 

диплома молодшого спеціаліста. На базі диплома молодшого 

спеціаліста за іншою спеціальністю вступники складають 

кваліфікаційну співбесіду та письмовий фаховий іспит; на базі 

диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю – 

тільки письмовий фаховий іспит. Програму складено на основі 

Програми з російської мови та літератури, вона містить основні 

вимоги до складання вступного іспиту чи співбесіди. 

 

Затверджено на засіданні кафедри слов’янської філології та 

перекладу 

 

Протокол №8 від 18 лютого 2020 р. 
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ВСТУП 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: 

«Російська мова»  («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. 

Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», 

«Синтаксис», «Лінгвістика тексту», «Стилістика», «Орфоепія», 

«Орфографія», «Пунктуація», «Розвиток мовлення») та «Російська 

література» («Давньоруська література», «Середньовічна 

література», «Срібна Доба», «Проза початку ХХ століття та 

післяреволюційна еміграція», «Радянська епоха» і «Пострадянська 

епоха»). 

До вступників висуваються певні вимоги. З російської мови 

абітурієнти  повинні: 

• знати зміст мовних понять і термінів; 

• розпізнавати мовні явища й закономірності; 

• групувати і класифікувати вивчені мовні явища; 

• визначати істотні ознаки мовних явищ; 

• розуміти значення й особливості функціонування мовних 

одиниць; 

• установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ; 

• застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, 

морфеміки, 

словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в 

практичних ситуаціях; 

• розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, 

тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби 

прочитанного тексту; 

• оцінювати мовлення з погляду дотримання основних 

орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм 

української мови; 

• оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного 

оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних 

завдань; 

• відрізняти випадки правильного використання мовних 

засобів від помилкових; 

• створювати власні висловлення, чітко формулюючи тезу, 

наводячи переконливі аргументи, використовуючи доречні приклади, 

логічно й послідовно викладаючи думки та формулюючи відповідні 

висновки; 
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• використовувати різноманітні виражальні засоби, 

граматичні конструкції, лексичне і фразеологічне багатство 

української мови в процесі спілкування для оптимального 

досягнення мети спілкування; 

• оформлювати письмове мовлення відповідно до 

орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм української мови.  

З російської літератури абітурієнти  повинні: 

• знати особливості розвитку російської літератури в різні 

історичні періоди; 

• знати імена представників того чи іншого літературного 

періоду; 

• знати авторів вивчених творів; 

• орієнтуватися в основних стильових тенденціях літератури 

того чи іншого  історичного періоду; 

• знати основні літературні напрями, течії (угруповання, 

школи), їх представників; 

• розуміти ідейні та мистецькі засади, що об’єднали 

представників того чи іншого угруповання або школи; 

• знати основні відомості про життя й творчість 

письменників; 

• знати зміст художніх творів, що ввійшли до переліку; 

• ідентифікувати героя, подію тощо за авторською 

характеристикою, назвою твору, фрагментом з твору; 

• визначати місце й роль митця в літературному процесі 

доби; 

• знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені 

програмою; 

• уміти визначати в запропонованих творах тропи, 

передбачені програмою; 

• аналізувати літературний твір чи його уривок; 

• визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і 

течій; 

• визначати найхарактерніші особливості літературного 

процесу певного періоду та ознаки індивідуального стилю митця; 

• порівнювати літературні явища. 
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ПРОГРАМА 

Російська мова 

Фонетика, графіка, орфоепія 

Звуки мови: голосні і приголосні. Приголосні тверді і м'які, 

дзвінкі і глухі. 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Склад. Наголос. 

Голосні наголошені і ненаголошені. Основні норми вимови голосних 

і приголосних звуків і їх позначення на письмі  

Лексикологія, фразеологія 

Лексичне значення слова. Прості та складні слова. Пряме і 

переносне значення слова. Додаткове значення слова: емоційно-

експресивне і стилістичне. Групи слів за значенням: синоніми, 

антоніми, омоніми. Словникове багатство російської мови. 

Загальновживані (нейтральні) і слова, обмежені у вживанні: діалектні 

слова; професійні слова, жаргонні, терміни. Застарілі слова і 

неологізми. Тематичні групи слів. Фразеологізми. Прислів'я, 

приказки, афоризми, крилаті вирази. Склад слова. 

 Словотвір 

Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова 

(морфеми). Основа слова. Однокореневі слова. Зміна і утворення 

слів. Способи словотвору. Чергування голосних і приголосних 

звуків. Складні і складноскорочені слова.  

Морфологія 

Самостійні і службові частини мови: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

Синтаксис. Словосполучення. Речення. 

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способом 

вираження головного слова. Словосполучення, в яких допускаються 

помилки у формі залежного слова (в т. Ч. Словосполучення, що 

розрізняються в російській і українській мовах). Використання в 

мовленні синонімічних словосполучень. 

Речення, його роль у мові. Види речень за метою 

висловлювання. Риторичне питання. Пропозиції двоскладного і 

односкладні, прості і складні речення. Порядок слів у реченні. 

Логічний наголос. 

Двоскладного і односкладні пропозиції. Головні члени 

речення: підмет і присудок. Другорядні члени речення: визначення, 

доповнення та обставина. 
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Способи передачі чужої мови. Пряма і непряма мова 

Пряма і непряма мова як способи передачі чужої мови. Заміна 

прямої мови непрямою. Цитата як спосіб передачі чужої мови. 

Складне речення. Його види. 

Складне речення і його ознаки. Основні види складних 

речень. Їх особливості. 

Орфографія 

Ненаголошені голосні в корені слова. Приголосні в корені 

слова. Голосні і приголосні в префіксах. Голосні після шиплячих і ц. 

Вживання великої літери. Орфограми в словах, котрі неможливо 

перевірити. Перенос слів. З'єднальні голосні в складних словах. 

Пунктуація 

Розділові знаки в простих і складних реченнях. 

 

ПРОГРАМА 

Російська література 

 

Давньоруська література 

Розвиток. Твори:  

– Берестяні грамоти; 

– Боян; 

– Велике зерцало; 

– Даніїл Заточник; 

– Моління Даніїла Заточника; 

– Історія про Казанське царство; 

– Новгородський кодекс. 

Середньовічна література 

Твори: 

– Домострой 

– Житіє 

– Протопоп Авакум 

– Подорож за три моря. 

Основні мотиви. 

 

Срібна Доба 

Основні представники. Загальна характеристика їх творчості. 

    Анна Ахматова 

    Олександр Блок 
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    Валерій Брюсов 

    Борис Пастернак 

    Северянін Ігор 

    Велимір Хлєбніков 

    Марина Цвєтаєва 

Проза початку ХХ століття та післяреволюційна еміграція 
Представники. Провідні мотиви їх творчості того періоду. 

    Іван Бунін 

    Олександр Купрін 

    Володимир Набоков 

Радянська епоха 

Попередники: 

    Максим Горький 

Загальна характеристика періоду. Представники. Основні 

проблеми, які висвітлюються  у творчості авторів того періоду. 

Пострадянська епоха 

    Віктор Пєлєвін 

    Володимир Сорокін 

Творчі доробки письменників. Характеристика найяскравіших 

творів (загальна). 

Теорія літератури 

Зміст і форма художнього твору. Художній образ і 

літературний тип. 

Прототип. Зміст і форма художнього твору. Тема та мотиви. 

Ідея художнього твору. Проблематика та конфлікти в художньому 

творі. 

Композиція художнього твору. Сюжет і його елементи. 

Позасюжетні елементи. 

Тропи. Епітет, постійний епітет. Порівняння. Метафора, 

персоніфікація 

(уособлення), алегорія. Метонімія, синекдоха. Гіпербола. 

Оксиморон. Символ. 

Види комічного. Гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск. 

Поетичний синтаксис. Інверсія. Тавтологія. Антитеза. 

Анафора. Риторичні фігури: риторичне звертання та риторичне 

запитання. 

Поетичний звукопис. Алітерація й асонанс. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

СПІВБЕСІДИ   

(для вступу на 2-й курс) 

 

 Ті вступники, які здобули диплом спеціаліста за 

іншою спеціальністю, складають кваліфікаційну співбесіду зі 

спеціальності. Завдання співбесіди побудовані на основі питань 

наведеної вище програми. Співбесіда проходить в усній формі. 

Абітурієнту пропонують два питання: з російської мови та 

літератури, відповідно до програми.  

 

Зразок завдань з питаннями до співбесіди: 

 

  Варіант № 1 

 

1. Основні мотиви поезії М Цвєтаєвої. 

2. Поняття про лексичне значення слова. 

 

Варіант № 2 

 

1. Дайте характеристику художнього образу. 

2. Речення як одиниця синтаксису. 

 

Кваліфікаційна співбесіда оцінюється за шкалою «склав – не 

склав». Максимальна кількість балів за відповіді – 100 балів, 

мінімальна – 50. Результат «склав» отримують вступники, які 

набрали 50-100 балів. Ті, хто заробив менше ніж 50 балів, отримує 

результат «не склав». Кожне питання оцінюється мінімум 25 балів, 

максимум – 50. 

 

Шкала оцінювання від 0-50 – за кожне питання: 

0 балів – немає відповіді, відсутня будь-яка інформація із 

запропонованого питання; 

1-7 балів – відповідь не за темою питання, хоча непрямо його 

стосується; 
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8-15 балів – відповідь є, але вона дуже коротка і не відповідає 

програмному матеріалу; 

16-24 балів – відповідь є, але вступник плутається, не може 

визначити основну поняттєву базу; 

25-32 бали – відповідь є, однак вступник припускається 

окремих фактичних помилок, наводить неточні приклади, не 

аргументує відповідь; 

33-39 балів – відповідь загалом повна, але у визначенні 

деяких понять є певні неточності, неповні за обсягом приклади; 

40-50 балів – відповідь повна, належним чином 

аргументована, однак вступник припускається певних 

орфографічних, стилістичних, мовленнєвих помилок.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО 

ІСПИТУ  

(для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ,  

здобутого за спорідненою спеціальністю)  

  

Письмовий фаховий іспит передбачає надання розгорнутої 

відповіді на теоретичні питання. Питання для іспиту формулюються 

на основі програм, наведених вище. Кожний варіант складається з 

трьох питань: 2 питання – теоретичні, 1 – практичне. Перше 

теоретичне питання – з російської мови, друге – з російської 

літератури. Третє завдання – написання власного висловлювання на 

запропоновану тему.  

 

Зразок варіантів: 

 

Варіант № 1 

1. Слово як основна одиниця мови. 

2. Творчість братів Стругацьких. 

3. Написати власне висловлення на тему: «Духовні цінності 

народу». 

 

Варіант № 2 

 

1. Поняття про словосполучення. 
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2. Мотиви поезії О. Пушкіна. 

3. Написати власне висловлення на тему: «Моя майбутня 

професія». 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Максимальна кількість балів – 200. 

Прохідний бал 100. 

 

Максимальна кількість балів за 1 і 2 завдання – по 50 за кожне. 

Власне висловлення оцінюється максимально в 100 балів. Кількість 

слів у власному висловленні – 250-300. 

 

Оцінювання відповіді на 1, 2 питання  

 

0 балів  - завдання не виконано 

10-19 балів – завдання виконано лише частково. Виявлено фактичні 

помилки. Замалий обсяг. 

20 балів – завдання виконано на 30 %. При цьому спостерігається 

серйозне поплутання термінів і прикладів. 

21-26 балів – завдання виконано наполовину. Багато аспектів 

завдання не розкрито. Відсутнє належне аргументування. Немає 

аналізу. 

27-32 балів – завдання виконане з недоліками, порушено фактаж, 

неточні приклади. 

33-40 балів – завдання містить забагато теоретичного матеріалу, при 

цьому відсутні належні приклади. 

41-48 бали – завдання виконано з незначними недоліками. 

50 балів – завдання виконано бездоганно. 

Власне висловлення оцінюється від 0 до 100 балів за 

критеріями змісту та мовного оформлення:  

1. Теза: 0, 2, 4, 6, 8 або 10 балів. 

2. Аргументи: 0, 2, 4, 6, 8 або 10 балів. 

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 2, 4, 6, 

8 або 10 балів. 

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 

0, 2, 4, 6, 8 або 10 балів. 

4. Логічність, послідовність: 0, 2, 4, 6, 8 або 10 балів. 



11 

 

5. Висновок: 0, 2, 4, 6, 8 або 10 балів. 

6а. Орфографія та пунктуація: 0-20 балів. 

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0-20 балів. 

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде 

оцінено в 0 балів. 

Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО 

ІСПИТУ  

(для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ,  

здобутого за іншою спеціальністю)  

  

Письмовий фаховий іспит передбачає надання розгорнутої 

відповіді на теоретичні питання. Питання для іспиту формулюються 

на основі програм, наведених вище. Кожний варіант складається з 

чотирьох питань: 2 питання – теоретичні з російської мови, 1 

питання теоретичне – з російської літератури, 1 – читання вірша 

напам’ять.  

 

Зразок варіантів: 

 

Варіант № 1 

 

1. Слово як основна одиниця мови. 

2. Кома в простому реченні. 

3. Творчість Володимира Висоцького. 

4. Прочитати вірш напам’ять. 

 

Варіант № 2 

 

1. Поняття про словосполучення. 

2. Правила вживання апострофа. 

3. Мотиви поезії А. Фєт. 

4. Прочитати напам’ять вірш. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1. Кваліфікаційна співбесіда – склав/ не склав. 

2. Іспит – за 200-бальною шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 190-200 

добре 112-189 

задовільно 50-111 

незадовільно 0-49 

 

Максимальна кількість балів – 200. 

Прохідний бал 100. 

 

Максимальна кількість балів  – по 50 за кожне.  

Оцінювання відповіді на 1,2, 3 питання  

0 балів  - завдання не виконано 

10-19 балів – завдання виконано лише частково. Виявлено фактичні 

помилки. Замалий обсяг. 

20 балів – завдання виконано на 30 %. При цьому спостерігається 

серйозне поплутання термінів і прикладів. 

21-26 балів – завдання виконано наполовину. Багато аспектів 

завдання не розкрито. Відсутнє належне аргументування. Немає 

аналізу. 

27-32 балів – завдання виконане з недоліками, порушено фактаж, 

неточні приклади. 

33-40 балів – завдання містить забагато теоретичного матеріалу, при 

цьому відсутні належні приклади. 

41-48 бали – завдання виконано з незначними недоліками. 

50 балів – завдання виконано бездоганно. 

Четверте завдання оцінюється 0-50 балів. 
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