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ВСТУП 

Для вступу на навчання для здобуття СВО третього (наукового) рівня 
передбачено складання фахового вступного випробування. Це випробування є 

складовою цілісного навчально-виховного процесу у вишах нефілологічного 

профілю та спрямоване на оцінювання знань та умінь професійно зорієнтованої 

мовної особистості. 
Завдання фахового вступного випробування охоплює перевірку знань та вмінь 

іноземних студентів-магістрантів з навчальної дисципліни «Українська мова» 

щодо оволодіння норм сучасної української літературної мови, застосування 

теоретичних знань у практичній діяльності, розширення наукової ерудиції 

майбутніх фахівців, які володіють уміннями й навичками вільно, 

комунікативно доцільно користуються засобами української мови. 
Вимоги до знань і вмінь студентів під час фахового вступного випробування: 

- знання норм сучасної української літературної мови (орфоепічних, 

орфографічних, лексико-фразеологічних, словотвірних, морфологічних, 

синтаксичних, стилістичних); 

- знання мовностилістичних особливостей наукового мовлення; 

- знання жанрової диференціації писемних наукових текстів; 

- знання жанрів усного наукового мовлення; 

- знання композиції та мовного оформлення джерел наукової інформації; 

- знання різновидів компресії наукових текстів; 

- уміння правильно використовувати мовні засоби в процесі фахового 

спілкування; 

- уміння виявляти порушення мовних норм; 

- уміння послуговуватися джерелами наукової інформації під час 

написання рефератів, статей, магістерської роботи тощо; 

- уміння правильно оформлювати бібліографічний опис використаної 

літератури; 

- уміння здійснювати компресію джерел наукової інформації; 

- уміння готувати та виголошувати наукову доповідь, виступ; 

-уміння володіти комунікативними стратегіями під час проведення 

наукових дискусій. 

 
 

 

  



 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Для проведення фахового вступного випробування для прийому на навчання для 

здобуття СВО третього (наукового) рівня створюється фахова атестаційна комісія.  

Фахове випробування проводиться відповідно до Правил прийому до Криворізького 

національного університету в 2022 р. та Положення про організацію прийому на 

навчання до Криворізького національного університету для здобуття СВО третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії). 

Фахове випробування для здобуття СВО третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти (доктора філософії) проводиться в письмовій формі. Кожному 

вступникові пропонується білет, що складається з 45 тестових завдань. На фахове 

випробування відводиться 2 академічні години (80 хвилин). 

 

 

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Орфоепічні норми української мови 

Вимова голосних і приголосних звуків. Чергування голосних звуків. 

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. Норми 

наголошування в українській мові. 

Орфографічні норми української мови 

Спрощення в групах приголосних. Правопис слів з м’яким знаком. Правопис 

слів з апострофом. Правопис префіксів. Написання слів іншомовного 

походження. Правила вживання великої літери. 

Лексико-фразеологічні норми української мови 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Групи 

слів за значенням. Синоніми. Синонімічний ряд. Антоніми. Омоніми. 

Пароніми. Групи слів за сферою вживання. Нейтральна й емоційно забарвлена 

лексика. Професійна лексика. Терміни й професіоналізми. Поняття про 

фразеологізми. 

Словники у професійному мовленні 

Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Особливості 

енциклопедичних словників. Різновиди лінгвістичних словників. Призначення 

тлумачних словників. Перекладні словники (двомовні й багатомовні). 

Призначення орфографічних та орфоепічних словників. Словники іншомовних 

слів. Інші типи словників. 

Словотвірні норми української мови 

Поняття про словотвір. Корінь, префікс, суфікс, закінчення слова. Основа 

слова. Основні способи  морфологічного словотворення в українській мові. 

Суфіксальний спосіб. Безафіксний спосіб. Префіксальний спосіб. 

Префіксально-суфіксальний спосіб. Основоскладання. Абревіація. Загальна 

характеристика інших способів словотворення (морфолого-синтаксичний, 

лексико-синтаксичний, лексико-семантичний). 

Морфологічні норми української мови. Нормативне вживання іменників 



Іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника. Особливості роду 

іменників – назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Число іменників. 

Іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині. Парадигма 

відмінків (називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, 

кличний). 

Нормативне вживання прикметників 

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних 

прикметників. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння. 

Відмінювання прикметників. 

Нормативне вживання числівників 

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Кількісні та порядкові числівники. Узгодження числівників з іменниками. 

Правопис числівників. 

Нормативне вживання займенників 

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди займенників. Творення неозначених та заперечних займенників. 

Відмінювання займенників. 

Нормативне вживання дієслова 

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Способи дієслова. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. 

Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни. 

Нормативне вживання дієслівних форм (дієприкметника та 

дієприслівника) 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні й пасивні дієприкметники, особливості їх творення. 

Дієприкметниковий зворот. Дієприслівник як особлива форма дієслова: 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Творення дієприслівників. 

Дієприслівниковий зворот. 

Нормативне вживання прислівника 

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Ступені порівняння прислівників: вищий та найвищий. Зміни приголосних при 

творенні прислівників вищого й найвищого ступеня. Написання прислівників та 

сполучень прислівникового типу разом, окремо й через дефіс. 

Нормативне вживання службових частин мови 

Прийменник як службова частина мови. Зв’язок прийменника з непрямими 

відмінками іменника. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників 

за значенням і синтаксичною роллю: сурядні та підрядні. Частка як службова 

частина мови. Різновиди часток. Правопис службових частин мови. 

Синтаксичні норми української мови. Словосполучення й речення як 

одиниці синтаксису 

Словосполучення як синтаксична одиниця. Типи зв’язку між головним і 

залежним словом у словосполученні. Речення як синтаксична одиниця. 

Граматична основа речення. Розповідні, питальні й спонукальні речення. 

Відмінність словосполучення й речення. 

Головні члени двоскладного речення 



Підмет як головний член двоскладного речення. Способи вираження. Присудок 

як головний член двоскладного речення. Способи вираження. Особливості 

узгодження присудка з підметом. 

Другорядні члени речення 

Означення. Прикладка як різновид означення. Способи  вираження означень і 

прикладок. Додаток. Способи  вираження додатків. Обставина. Способи  

вираження обставин. 

Односкладні речення 

Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень з 

головним членом у формі присудка: означено-особові, неозначено-особові, 

узагальнено-особові, безособові. Односкладні речення з головним членом у 

формі підмета (називні). 

Просте ускладнене речення 

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами. Речення зі звертанням. Речення зі вставними словами та 

словосполученнями. 

Складне речення 

Відмінність структури складного і простого речення. Типи складних речень 

(сполучникові й безсполучникові). Види зв’язку між частинами складного 

речення (сурядний і підрядний). 

Складносурядні речення 

Складносурядні речення з єднальними сполучниками. Складносурядні речення 

з протиставними сполучниками. Складносурядні речення з розділовими 

сполучниками. Розділові знаки в складносурядному реченні. 

Складнопідрядні речення 

Будова складнопідрядного речення. Головна й підрядна частини. Засоби зв’язку 

в складнопідрядному реченні (сполучники й сполучні слова). Означальні 

складнопідрядні речення. З’ясувальні складнопідрядні речення. Обставинні 

складнопідрядні речення: місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, 

причини, мети, умови, допустові. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях. 

Безсполучникові складні речення 

Структура безсполучникового складного речення, його відмінність від 

сполучникового. Трансформація безсполучникових складних речень у 

сполучникові. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

Способи відтворення чужого мовлення 

Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид 

прямої мови. Діалог. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою, діалогом та 

цитатами. 

Стилістичні норми української мови 

Функціонально-стилістична диференціація української мови. Сфера 

використання, специфічні ознаки та мовні засоби функціональних стилів: 

розмовного, художнього, публіцистичного, наукового, офіційно-

ділового.Жанрова диференціація функціональних стилів. 

Функціональні та мовні особливості наукового стилю 

 Мета наукового стилю. Основні функції наукового мовлення. Усна й писемна 

форми реалізації наукового стилю. Мовні засоби наукових текстів: лексичні, 

морфологічні, синтаксичні. Підстилі та жанри наукового стилю. Власне 



науковий підстиль. Науково-навчальний підстиль. Науково-популярний 

підстиль. Науково-публіцистичний підстиль. Виробничо-технічний підстиль. 

Жанрові різновиди наукового стилю. 

Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності  

Поняття про текст. Види текстів за метою висловлювання. Основні ознаки 

тексту: зв’язність, цілісність, членованість, інформативність, завершеність. 

Структурування наукового тексту. Абзац. Види зв’язку компонентів тексту: 

контактний, дистантний, ланцюговий, паралельний. Порівняльний аналіз 

наукових текстів з текстами іншого функціонального призначення. 

Термінологічна компетенція студента-магістранта  

Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева 

та вузькоспеціальна термінологія. Структурні моделі термінів: 

однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні, багатокомпонентні. 

Способи творення термінів. Систематизація термінів у лексикографічних 

джерелах. 

Оформлювання покликань та скорочень у наукових текстах  

Призначення покликань. Загальні вимоги до прямого цитування. Мовне 

оформлення непрямого цитування. Найпоширеніші типи графічних скорочень у 

писемному науковому мовленні. 

Бібліографічний опис наукових джерел  

Поняття про бібліографічний апарат наукової роботи. Елементи 

бібліографічного опису джерела наукової інформації. Етапи складання 

бібліографічного опису. Вимоги до складання бібліографічного опису книг з 

різною кількістю авторів. Оформлення бібліографічного опису статті. 

Бібліографічний опис матеріалів конференцій. 

Культура читання наукового тексту 

Специфіка ознайомлювального та вивчального читання. Оглядове читання, 

його особливості. Призначення аналітико-критичного читання. Етапи 

опрацювання текстової інформації. План наукового тексту. План як 

відображення композиції наукового тексту. Вимоги до формулювань пунктів 

плану. Види планів за структурою. Простий план. Складний план. Види планів 

за способом мовного оформлення. Питальний план. Номінативний план. 

Тезування наукового тексту 

Завдання тезового викладу наукової інформації. Види тез: вторинні та 

оригінальні. Вимоги до складання вторинних тез. Вимоги до оформлення тез у 

вигляді публікації. 

Конспектування писемного наукового тексту 

Призначення конспектування. Стислий і докладний конспекти, їх особливості. 

Специфіка відображення інформації у текстуальному та вільному конспектах. 

Етапи конспектування писемного наукового тексту. Конспектування усного 

наукового тексту. Відмінність конспектування прочитаного та сприйнятого на 

слух наукового тексту. Етапи конспектування наукової інформації, сприйнятої 

на слух. Аудіювання (розуміння почутої інформації). Мисленнєве перероблення 

почутого (визначення головної й неголовної, допоміжної інформації, 

переформулювання). Письмова фіксація інформації. Використання скорочень у 

процесі конспектування. 

 



Анотування наукового тексту 

Призначення анотації. Різновиди анотацій: довідкові та рекомендаційні. Етапи 

процесу анотування. Підготовчий. Основний. Заключний. Вимоги до змісту та 

мовного оформлення анотації. Лексико-граматичні засоби для складання 

анотації наукової статті.  

Реферування джерела наукової інформації 

Поняття про реферат. Функції реферату. Види рефератів за глибиною розкриття 

змісту. Індикативний реферат. Інформативний реферат. Структура реферату. 

Етапи реферування. Елементи мовного оформлення реферату. 

Рецензування наукового джерела. Науковий відгук 

Рецензія як науковий жанр. Технологія рецензування. Лексико-граматичні 

засоби рецензії. Відгук, його особливості. Мовні кліше наукового відгуку. 

Наукова стаття як самостійний науковий твір 

Стаття як основний вид наукових публікацій. Класифікація наукових статей. 

Власне наукові. Науково-навчальні. Науково-методичні. Науково-

публіцистичні. Науково-популярні. Етапи підготовки наукової статті. Мовне 

оформлення наукової статті. Робота над мовним оформленням вступу:  

висвітлення актуальності, окреслення сучасного стану розроблення питання в 

науковій літературі, мети й завдань дослідження. Виклад змісту власного 

дослідження: основні положення й результати наукового дослідження, особисті 

ідеї, отримані наукові факти, виявлені закономірності. Авторське «ми» як 

відображення наукового етикету. Мовне оформлення висновків статті. 

Оформлення списку використаних джерел.  

Магістерська робота як самостійна науково-дослідницька праця 

Призначення магістерської роботи. Структура магістерської роботи. Змістове 

наповнення композиційних частин роботи. Типові помилки в написанні та 

оформленні магістерської роботи. 

Доповідь як форма оприлюднення результатів наукового дослідження 

Призначення наукової доповіді. Структура тексту доповіді. Етапи складання 

доповіді. Процес виголошення доповіді. Вимоги до інтонації, темпу мовлення, 

дикції доповідача. Використання невербальних засобів під час оприлюднення 

наукової інформації. Розв’язання типових екстралінгвістичних проблем, що 

постають перед доповідачем-початківцем. 

Електронна презентація виступу 

Призначення комп’ютерної презентації. Критерії її оцінювання. Принципи 

розроблення електронних презентацій. Етапи підготовки презентації. Вимоги 

до оформлення тексту: вибір кольору, шрифту, оптимальна кількість слів у 

рядках. 

Наукова дискусія. Полеміка 

Суперечка як основа наукової дискутивно-полемічної мови. Наукова дискусія, 

етапи її підготовки. Полеміка, її особливості. Прийоми суперечки. Етика 

наукового дискутивно-полемічного спілкування. Аргументація як відображення 

причиново-наслідкових зв’язків та законів формальної логіки. Види аргументів. 

Сильні аргументи. Слабкі аргументи. Непереконливі аргументи. Спростування 

поглядів наукового опонента. Толерантне ставлення до прибічників іншої точки 

зору. 
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