
 
 
 
 
 



2 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Фахове випробовування – обов’язкова умова професійного відбору до 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка  для 
навчання за програмою підготовки бакалавра на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст» (здобутий за іншою спеціальністю).     
 Іспит проводиться у вигляді комп’ютерного тесту на базі сучасного 
програмного забезпечення у системі MOODLE. 

Для виконання тестових завдань абітурієнт має володіти основними 
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості 
виконання тестів різних типів: вибір з найменшої кількості варіантів 
відповіді, вибір з розширеного набору відповідей, вибір множин відповідей. 
                   
ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК  

Вступники  повинні володіти комплексом  знань, умінь і навичок, 
необхідних  для навчання за обраним напрямом.  

Під час іспиту  вступники повинні продемонструвати: 
− загальні знання з історії культури, літератури, книгознавства,   
− бібліотекознавства;  
− культурологічні питання сучасності з позицій вшанування традицій і 

звичаїв свого народу та культурного надбання людства;   
− особливості спадкоємних зв’язків культурних епох;  
− знання матеріальних та духовних здобутків кожної з культуно-

історичних епох;  
− історичні, соціально-економічні, культурні передумови виникнення книги 

і бібліотеки. 
 

СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове випробування передбачає виконання двадцяти тестових 
завдань на підготовленому індивідуальному робочому місці без 
використання додаткових джерел інформації. Під час виконання тесту 
абітурієнт не користується нотатками, не робить індивідуальних поміток та 
не переписує завдання або його фрагменти. 

Виконання тестового завдання полягає у виборі правильних відповідей 
із кількох запропонованих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо 
абітурієнт обрав правильний варіант відповіді. Система автоматично 
визначає правильність уведених відповідей по закінченні роботи вступника 
після збереження результатів. За одне правильно виконане завдання 
нараховується один бал. 
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Спеціальна обчислювальна програма автоматично підсумовує бали за 
виконання усіх тестових завдань, встановлює відповідність балів за шкалою 
оцінювання та фіксує результат у протоколі.  

На виконання і реєстрацію відповіді на одне тестове завдання 
відводиться 2 хвилини. Увесь час роботи над тестовим завданням не 
перевищує 60 хвилин. У випадку, якщо вичерпано час на виконання тестових 
завдань, система автоматично закриває програму, зберігає наявні відповіді, 
підсумовує результат виконання тесту абітурієнтом та фіксує у протоколі 
результат за встановлений часовий ліміт. 

 
ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

 
Альтернативні відповіді (типу правильно/неправильно) 

1. Чи може бібліотека, на думку провідних бібліотекознавців, виконувати 
виховну функцію? 

а) так; 
б) ні. 

 
Вибір з найменшої кількості варіантів відповідей 

2. Коли відбулося хрещення Київської Русі?  
       а) 988 р.  
      б) 888 р. 
 
Множинний вибір (завдання на вибір однієї або кількох правильних 

відповідей) 
 
3. Автор «Повісті минулих літ» : 

              а)Агапіт;    
             б) Нестор;    
             в)Алімпій;   
             г)Феодосій;  
             д)Варлаам;  

4. Яким чином держава піклується про задоволення національно-культурних 
потреб українців, які проживають за межами України? 

а) шляхом сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів за 
кордоном; 

б) шляхом сприяння відкриттю та діяльності українських 
національних культурних центрів в інших країнах; 

в) шляхом сприяння відкриттю та діяльності українських освітніх 
закладів в інших країнах; 

г) всі відповіді вірні. 
 
 

Питання на встановлення відповідності 
5. Установіть відповідність між назвами періодів історії книги та  
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     поняттями  й термінами, які потрібно використовувати,   
    характеризуючи їх:  
    

1. походження  слов’янської писемності;             а) берестяні грамоти,   
                                                                                    написи графіті на стінах   
                                                                                    Софії Київської;  
2.джерела східнослов’янської писемності;          б) Кирилична абетка,    
                                                                                    Кирило і Мефодій,  
                                                                                    створення словянської  
                                                                                    абетки; 
3.становлення Київської писемної школи            в) піктографічне письмо, 
та  початок створення книг;                                     повість минулих літ; 
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Рекомендована література    

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. 
№ 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №7. – С. 45-52; В 
ред. Закону №5461-17 від 12.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.   

2. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги : ДСТУ ГОСТ 7.87-2003б IDT). – 
Вид. офіц. – Чинний від 2008-10-01. – К. : Держспоживстандарт 
України, 2008. - III, II, 5 с. - (Нац. стандарт України). – (Система 
стандартів з інформації, бібл. та видавн. справи). 

3. Історія світової культури / Л.Т.Левчук та ін. – К., 1994. 
4. Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія у двох томах.-  Т.1.-     

2013- 412с.   
5. Ковальчук Г. І. Навч.  посібник з історії писемності та рукописної  книги   / 

Г.І. Ковальчук - К., 1995.- 63 с.   
6. Лобас В.Х., Легенький Ю.Г.Українська і зарубіжна культура. Курс 

лекцій для студентів технічних вузів /  Ю.Г. Легенький– К., 1997. 
7. Українська та зарубіжна культура./ред. М.М.Заковича. – К., 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 
Кількість 

балів 
(max – 100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання 
навчального матеріалу, що міститься в 
основних і додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; вміння 
аналізувати явища, які вивчаються, у 
їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко 
і лаконічно; логічно і послідовно 
відповідати на поставлені запитання; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 
практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання 
навчального матеріалу, аргументовані 
відповіді на поставлені запитання; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язування 
практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання 
навчального матеріалу, аргументовані 
відповіді на поставлені запитання, які, 
однак, містять певні (несуттєві) 
неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час 
розв'язання практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання 
навчального матеріалу, мало 
аргументовані відповіді, слабке 
застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання 
навчального матеріалу, неточні або 
мало аргументовані відповіді, з 
порушенням послідовності його 
викладання, за слабке застосування 
теоретичних положень при розв’язанні 
практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання значної 
частини навчального матеріалу, істотні 
помилки у відповідях на запитання, 
невміння орієнтуватися під час 
розв'язання практичних задач, незнання 
основних фундаментальних положень. 
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