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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фахове випробування – 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, бібліотеки;  

− особливості спадкоємних зв’язків культурних епох;  

−   знання матеріальних та духовних здобутків кожної з культурно-

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. 

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. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кількість 
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(max – 100) 

 

Критерії 

 

 

90 – 100 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що 

міститься в основних і додаткових рекомендованих 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 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування 

практичних задач. 

 

75 – 81 

Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 

містять певні неточності; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач. 

 

69 – 74 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних 

положень при розв’язанні практичних задач. 

 

60 – 68 

Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні 

або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності 

викладання, за слабке застосування теоретичних положень при 

розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 59 

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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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  

     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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                                                             ПИТАННЯ 

1. Хто вперше вжив термін «культура»? 

2. Коли відбулося хрещення Київської Русі? 

3. Перші берестяні грамоти часів Київської Русі знайдені у 1951 р. в місті…  

4. Засновники Києво-Печерського монастиря. 

5. Культура умовно поділяється на:   

6. Автор «Повісті минулих літ».  

7. Назва «Україна» в літописі вперше згадується у…  

8. Рік заснування Острозької академії. 

9. Рік створення Києво-Могилянської колегії. 

10. У якому році прийнятий Закон України «Про культуру»? 

11. Як називаються написи, прорізані на якомусь матеріалі, найчастіше на 

стінах культових споруд? 

12. Дата виходу «Апостола» Федорова в Москві.  

13. Хто видав «Біблію руську»?  

14. Принцип фонетичного письма полягає в тому, що знак на письмі передає… 

15. На яких культових спорудах у Києві виявлена найбільша кількість написів – 

графіті?                       

16. Давньруський живописець, чернець Києво-Печерського монастиря. 

17. Початківцем складання атласу є давньогрецький учений… 

18. Перше писане зведення законів Київської Русі мало назву…  

19. Давньруський живописець, чернець Києво-Печерського монастиря.  

20. Зображення або візерунок, виконані з кольрових камінців, смальти, 

керамічних плиток називається… 

21. Створення першого писаного зведення законів Київської Русі пов’язано з 

ім’ям князя... 

22. Автором літературного твору «Повчання дітям» є князь:  

23. Найбільш поширений жанр в українській літературі другої половини ХVI 

ст.  

24. В якому році була заснована Осторзька академія?  

25. «Реймське Євангеліє» французькому королю Генріху I  подарували…  

26. Петро I заборонив книгодрукування українською мовою у… 

28. У Львові культурно-освітнє товариство «Просвіта» засновано у…  

29. Хто вперше описав походження слов’ян? 

30. Хто з відомих українських істориків впровадив в науковий обіг термін 

«Київська Русь»? 

31. Першим найвидатнішим історичним твором на Русі вважається: 

32. Берестейська церковна унія була укладена у…                        

33. Діячі української культури  XVI ст.                 

34. Під час інавгурації українські президенти присягаються на…   

35. Хто з вчених, на основі автохтонної теорії слов’ян, написав “Історію 

України-Руси”?: 

36. Кому з вчених належать праці з історії первісної культури? 

37. В яких із періодів культура асоціюється із міським укладом життя? 

38. Перша братська школа відкрилась у… 
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39. Чи гарантує держава свободу творчості, вільний вибір діяльності у сфері 

культури громадянам України? 

 40. Які обов'язки у сфері культури мають фізичні та юридичні особи у нашій 

державі? 

 41.Чи відноситься створення, виконання, тиражування, розповсюдження, 

демонстрування (публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація 

творів літератури і мистецтва до основних видів діяльності у сфері культури? 

42. Чи відноситься проведення наукових досліджень у сфері культури, 

літературна і художня критика, кінокритика до основних видів діяльності у 

сфері культури? 

43. Яким чином держава піклується про задоволення національно-культурних 

потреб українців, які проживають за межами України? 

44. Які права мають громадяни України у сфері культури? 

45. Чи гарантує держава вільне використання мов усіх національних меншин 

України? 

46. Інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або 

структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до 

інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення 

інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 

користувачів – це…: 

47. Як називається головний орган у системі центральних органів виконавчої 

влади щодо формування державної політики у сфері кінематографії, 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури 

та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення 

культурних цінностей, державної мовної політики, а також спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин 

України? 

48. Як називається державна нагорода України, найвища в Україні творча 

відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва, заснована 1961 

року? 

49. Згідно із Законом України «Про культуру», чи належать бібліотеки до 

базової мережі закладів культури? 

50. Як називається галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності 

суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, 

опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію 

бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування 

користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку 

бібліотечної діяльності? 

51. Як називається особа, що користується бібліотекою на підставі офіційного 

запису у встановлених документах? 

52. Як називається бібліотека, яка у рамках бібліотечно-інформаційної системи 

певної країни виконує особливі функції: отримання обов'язкового примірника 

документної продукції країни, її каталогізація і забезпечення збереження, 
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надання централізованих інформаційно-бібліотечних послуг читачам, 

забезпечення збереження і пропаганда національної культурної спадщини, 

проведення державної політики в області інформаційної культури, керівництво 

національними кампаніями з пропаганди книги і читання й участь у 

міжнародних програмах і проектах? 

53. Що є узагальненим переліком обов'язків бібліотеки перед суспільством, які 

диктуються ним, потрібні йому, прямо або побічно впливають на нього? 

54. Яка функція бібліотеки є сукупністю видів її діяльності щодо 

інформаційного забезпечення матеріального і духовного виробництва і 

відтворення, реалізація якої виражається у вигляді процесу задоволення 

інформаційних потреб користувачів бібліотеки за рахунок масиву інформації, 

накопиченого в ній, а також інших джерел інформації? 

55. Яка функція бібліотеки є сукупністю видів її роботи, спрямована на вільний 

духовний розвиток користувачів, залучення до цінностей вітчизняної і світової 

культури, створення умов для культурної (репродуктивної і продуктивної) 

діяльності? 

56. Яка функція бібліотеки є сукупністю видів її діяльності, спрямована на 

інформаційне забезпечення духовного відтворення суспільства, яке включає 

соціалізацію членів суспільства, їх освіту і самоосвіту, виховання і 

самовиховання? 

57. Які, згідно із Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», види 

бібліотек виокремлюються за їх значенням? 

58. Які, згідно із Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», види 

бібліотек виокремлюються за змістом бібліотечних фондів? 

59. У якому році прийнятий Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу»? 

60. Який центральний орган виконавчої влади здійснює загальне методичне 

керівництво бібліотеками України та координацію їх роботи? 
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Рекомендована література 
 

Законодавчі і нормативно-правові документи 

1. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28.06.1996 р. : Закон України № 254к/96-ВР. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон 

України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. 

3. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992 р. 
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6. Маслов В. В. Українська та зарубіжна культура. Історико-культурні 
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Либідь, 2000. – 368 с. 



9 
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