
ТЕМАТИКА ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ІЗ КУРСУ 

«СТИЛІ ТА НАПРЯМИ» 

(20 пунктів: 11 відкритих питань, 9 – множинного вибору) 

 

1. Національно-мовна мозаїка літератур Європи й обох Америк. 

2. Біблія. 

3. Іспано-англійські мовно-культурні контакти в Америці.  

4. Перша надрукована в Новому Світі книжка.  

5. “Українська школа” в польській літературі. 

6. Українсько-російський літературний білінгвізм. 

7. Білінгвізм у житті й творчості письменників. 

8. Ґ. Ґарсія Маркес  

9. Г. Лонгфелло 

10. Дж. Ф. Купер 

11. Х. М. Аргедас 

12. Саят-Нова 

13. М. Варгас Льйоса 

+ по одному питанню на знання текстів 4 обов’язкових до прочитання 

творів 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛІКОВОГО ТЕСТУ З КУРСУ 

1. Тест налічує 20 питань, кожне з яких оцінюється в 3 бали. 

2. Із цих питань 11 є відкритими, що потребують стислої відповіді, а 9 – 

множинного вибору. 

3. У залежності від повноти чи правильності відповіді на відкриті питання, 

може бути зменшена кількість балів, набраних за одне питання. 

4. У питаннях множинного вибору, в разі обумовленої обов’язковості  

позначення більше, ніж одного пункту, для правильної відповіді, може 

бути нарахована кількість балів менша, ніж 3. 



5. За неправильне написання імені й прізвища письменника, назви твору, 

країни знімається 1 бал за кожну помилку. 

6. Орфографічні й граматичні помилки у відкритих відповідях теж беруться 

до уваги, за кожну знімається по 0,5 бала, але дробова кількість балів 

зменшується до цілої на користь студента; проте перша й єдина помилка 

оцінюється цілим балом. Тобто: 0,5 б. = 1 б., 1,5 б = 1 б., 2,5 б. = 2 б. і т. д. 

7. Закреслення або виправлення коректором не дозволяються, за наявності 

виправлень усе питання не зараховується.  Тому рекомендується відкриті 

питання спочатку записувати на чернетках. 

8. Вдалі відповіді з місця під час лекцій дораховуються до набраної 

кількості балів по одному балу за відповідь. 

9. На бажання студента, можливий варіант написання тестів з відкритим 

використанням будь-яких довідкових матеріалів, підручників, художніх 

текстів, конспектів лекцій тощо, за винятком електронних пристроїв чи 

мобільних телефонів. У такому разі 40 балів за відвідування не 

нараховуються, а весь тест оцінюється у 100 балів – по 5 б. за кожне 

питання. Помилки оцінюються за тими ж критеріями. Відповіді на 

лекціях зараховуються так само. 

 

 


