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Вопросы вступительного экзамена в магистратуру 
по специальности «Славянская филология»

1. Звуковой состав современного русского языка.
2. Лексическая система русского языка.
3. Фразеология. Классификация фразеологических единиц
4. Типы образования слов в русском языке.
5. Морфология: грамматические значения, грамматические категории, грамматические 

формы.
6. Имя существительное.
7. Имя прилагательное.
8. Глагол. Причастие. Деепричастие.
9. Синтаксис простого предложения.
10. Синтаксис осложненного предложения.
11. Типология сложного предложения в русском языке.
12. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: история создания и особенности жанра.
13. «Лишний человек» в русской литературе 19 века – эволюция образа.
14. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.
15. Н.В. Гоголь  «Мёртвые души»: национальное и общечеловеческое в персонажах.
16. Романы И.С. Тургенева -  воплощение общественных настроений и исторического 

момента.
17. Тема преступления и наказания в романах М.Ф. Достоевского.
18. Малая проза Чехова  - вершина русского реализма.
19. Эволюция творчества В.Маяковского.
20. Истоки и особенности русского символизма.
21. Основные мотивы лирики Б. Пастернака.
22. Сюжетные и тематические  уровни  романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
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