
Státní závěrečné zkoušky 

Ukrajinská filologie (maior, minor) (UFma, UFmi) – Mgr.  navazující dvouprogramové studium  

okruhy k SZZk platné od 1. 1. 2021 – nové akreditace  

pro studenty zapsané do studia od akademického roku 2019/2020  (osobní číslo začíná od F19….) 
 

  
UKRAJINSKÁ LITERATURA  

(KSU/ULN) - ústní 

UKRAJINSKÝ JAZYK  

(KSU/ UJN) - ústní 

UKRAJINSKÝ JAZYK - praktická část 

(KSU/UJNP) - písemná 

1. 

Етапи розвитку давньоукраїнської 

літератури  

- перекладне письменство 

- оригінальне письменство 

Фонетична будова української мови у 

зіставленні з чеською. 

 

 Písemná práce ověřující gramatickou, 

syntaktickou, lexikální a stylistickou 

kompetenci (poslechová část, diktát, 

oprava chyb, překlad vět do ukrajinštiny, 

překlad textů z ČJ do UJ a naopak, esej - 

samostatný písemný projev.) 

2. 
Розвиток жанрів давньоукраїнської мови 

(Слово про похід Ігоря, билини) 

Сегментні та супрасегментні одиниці 

фонетичної будова української мови. 

 

3. 

Початок сучасної українськоі мови -  

І. Котляревський 

Лексичне значення слова. Семантична 

структура слова. Багатозначність і омонімія. 

 

4. 

Характеристика 1-ї чверті 19-ого ст. Системні семантичні відношення одиниць в 

лексичній системі української мови: 

синонімія та антонімія. 

 

5. 
Романтизм в українській літературі Характеристика лексики української мови з 

погляду походження. 

 

б. 

Початок української художньої прози Морфеміка. Типологія морфем за місцем і 

роллю у слові: кореневі та афіксальні 

морфеми. 

 

7. 
Характеристика літературного процесу  

2-ї половини 19-ого ст. 

Словотворчі та формотворчі морфеми. 

Способи словотвору в українській мові. 

 

8. 

Художні напрямки в кінці 19-ого ст. Основні поняття граматичної будови мови: 

граматичне значення, граматична форма, 

граматична категорія. 

 

9. 

Українська драма 19-го ст. Підхід до класифікації слів як частин мови в 

українському мовознавстві. Семантичний, 

морфологічний та синтаксичний критерії. 

Міжчастиномовна транспозиція. 

 



10. 

Характеристика літературного процесу  

на межі 19 та 20-ого ст. 

Повнозначні частини мови. Іменні частини 

мови. Граматичні категорії іменних частин 

мови. 

 

11. 
Український модернізм – напрямки, 

тенденції 

Категорія роду в системі іменних частин 

мови. 

 

12. 
Символізм Категорія числа і категорія відмінка в 

системі іменних частин мови. 

 

13. 
Футуризм, експресіонізм Дієслово. Загальнодієслівні граматичні 

категорії дієслова. 

 

14. 
Неокласики, імпресіонізм Дєслово. Частководієслівні граматичні 

категорії дієслова. Іменні категорії дієслова. 
 

15. 

Українська проза 1-ої половини 20-ого ст. Система дієслівних форм в українській мові: 

інфінітив, особове дієслово, дієприкметник, 

дієприслівник. 

 

1б. 

Літературний процес 50-70-их років  

20-ого ст. 

Л.Костенко, М. Стельмах, О. Гончар 

Прислівник як незмінювана частина мови. 

Семантичні групи та словотвірні 

характеристики прислівників. 

 

17. 
Празька школа та українська еміграція Службові частини мови. Прийменники, 

сполучники, частки.  

 

18. 

Т.Г. Шевченко Основні типи синтаксичних відношеннь: 

координація, детермінація, предикація та 

апозиція.  

 

19. 

І. Франко Словосполучення як непредикативна 

одиниця синтаксичної будова української 

мови. Типи словосполучень. 

 

 20. 

Л. Українка Просте речення. Типи простих речень за 

метою висловлювання, за співвідношенням з 

обʼєктивною дійсністю, за структурою, за 

наявністю відсутністю другорядних членів.  

 

21. 

М. Рильський Ускладнені та неускладнені прості речення. 

Види ускладнення у простих реченнях: 

однорідні члени речення, відокремлені 

члени речення, вставні та вставлені 

конструкції, звертання. 

 

22. 

Бу-ба-бу, Станіславський феномен 

характер творчості, тенденції перелому 

століть 

Просте речення. Головні та другорядні 

члени у простому реченні. 

 

23. 

Постмодернізм в українській літературі Типи простих речень за способом вираження 

головних членів: односкладні та двоскладні 

речення.  

 



24. 

Poznámka: U otázek je nutné: 

- začlenění do kontextu světové literatury 

- charakterizovat kulturně-politickou situaci  

na Ukrajině 

- znát klíčové představitele + díla 

- zaměření na žánr a jeho vývoj 

- studenti odevzdají seznam četby   

Складне речення: складносурядне, 

складнопідрядне та безсполучникове 

складне речення.  

 

25.   Стилістичне розшарування української 

мови. Функціональний стиль: сфера 

спілкування, мета спілкування, засоби 

спілкування. Характеристика основних 

стилів. 

 

26.  Функціональна граматика: засадничі 

принципи, підходи до аналізу. 

 

27.  Семантичні і структурні функції мовних 

одиниць. Семантична категорія. 

Функціонально-семантичне поле. 

 

28.  Порівняльне словʼянське мовознавство. 

Теоретичні та практичні цілі. Порівняльне 

мовознавство і інші дисципліни. 

 

29.  Типологічна, генетична і культурна 

спорідненість словʼянських мов. 

 

30.  Методологія порівняльного мовознавства. 

Основні тези зіставного аналізу. 

Порівнювані та непорівнювані явища у 

мовах. 

 

31.  Tertium comparationis у зіставних 

дослідженнях. Зіставлення за напрямком 

порівняння: одностороннє та двостороннє 

порівняння. 

 

32.  Типи міжмовних еквівалентів. Мовні 

лакуни. 

 

 


