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ВСТУП 
Програма призначена для іноземних громадян, які виявили бажання 

здобувати освітньо-наукового ступеня «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» на території 
України і володіють мовою навчання (українською) в обсязі, який 
співвідноситься з рівнем «незалежного користувача» (згідно з класифікацією 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 

Вступний іспит для абітурієнтів з числа іноземних громадян та осіб без 
громадянства з української мови (далі - вступний іспит) визначає рівень 
знань української мови та перевіряє комунікативну компетентність, 
володіння словниковим запасом і граматичними структурами, які 
відповідають рівню В1 за стандартами Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти. 

1. Мета та завдання вступного іспиту 
Вступний іспит має на меті визначення рівня підготовки абітурієнтів-

магістрантів із числа іноземних громадян та осіб без громадянства (далі -
абітурієнти) з української мови для забезпечення якісної підготовки фахівців 
з числа іноземців та осіб без громадянства. Під час вступного іспиту 
абітурієнти-магістранти повинні продемонструвати належний рівень 
сформованості мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей. 

Мовна компетентність передбачає володіння абітурієнта 
фонетичними, орфоепічними, лексичними, орфографічними, граматичними 
та стилістичними нормами сучасної української мови. 

Мовленнєва компетентність охоплює вміння абітурієнта сприймати і 
відтворювати інформацію українською мовою. 

Соціокультурна компетентність передбачає знання абітурієнта з 
країнознавства, культурології, фонові знання тощо, а також уміння 
використовувати ці знання в різних мовних ситуаціях у процесі спілкування з 
представниками інших культур. 

2. Вимоги до вмінь і навичок 
Складовими мовленнєвої діяльності є рецептивні та продуктивні 

вміння. 
Комунікативна мовленнєва компетентність кандидата має вияв у 

виконанні різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: сприймання, 
продукція, інтеракція або медіація (зокрема усна або письмова). Кожен з 
цих типів діяльності може бути пов'язаний з текстами або в усній, або в 
письмовій, або в обох формах, 

АНОТУВАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ З ФАХУ 

Вступний іспит передбачає оцінювання навичок писемного мовлення в 
межах професійних потреб студентів і, в першу чергу, навичок побудови 
писемного висловлювання (анотації) на основі наукового тексту за фахом, 
оволодіння необхідними лексико-семантичними конструкціями, які 



використовуються під час опису та аналізу наукового тексту, продукуванні 
зв'язкового письмового висловлювання. 

Анотація наукової статті за фахом передбачає насамперед уміння 
повно, точно і глибоко розуміти основну інформацію наукового тексту, 
визначити тему тексту, порядок викладу інформації в тексті, інтерпретувати 
висновки і оцінки автора, робити висновки і вміти подати власне ставлення 
щодо прочитаної інформації. 

Анотація повинна мати оформлення вступного абзацу на достатньому 
рівні; точну передачу фактів, відсутність спотворення інформації; 
нейтральність суджень / передача авторського задуму; дотримання зв'язності 
і логічності; адекватну стислість тексту, а також правильне мовне 
оформлення. Рекомендований середній обсяг анотації 500-600 друкованих 
знаків 

СПІВБЕСІДА ЗА ТЕМОЮ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Вступний іспит передбачає вміння вести діалог за темою майбутнього 

наукового дослідження. Під час вступного іспиту оцінюють зміст і 
комунікативну наповненість діалогічного мовлення, ефективність і повноту 
розкриття теми діалогу, адекватність наданої інформації, правильність 
застосування лексичних одиниць і граматичних конструкцій, доречність і 
точність використання їх в усному мовленні. 

Абітурієнт-магістрант повинен назвати тематику свого майбутнього 
дослідження, розповісти про роль майбутнього дослідження в розвитку 
науки, культури, мистецтва в рідній країні та в Україні. 

3. Характер мовного матеріалу 
Граматичний мінімум з української мови 

І.Фонетика. Графіка. 
Поняття складу. Наголос і ритміка слова. 
Інтонація. Алфавіт. Співвідношення вимови і письма. 
2. Словотвір. 
Склад слова. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 
Основа слова. 
Словотвір слів, що належать до різних частин мови (іменників, 
прикметників, дієслів). 
3. Морфологія. 
Іменник. Загальне значення іменника. Семантико-граматичні категорії 
іменника. Власні і загальні назви. Конкретні й абстрактні значення іменників. 
Категорія істот і неістот. Граматичні категорії іменника. Категорія роду. 
Категорія числа. Категорія відмінка. Категорія збірності й одиничності. 
Основні значення відмінків. Відмінювання іменників (однина, множина; 
тверда, м'яка, мішана групи). Деякі незмінювані іменники. 
Прикметник. Значення прикметника. Якісні прикметники. Відносні 



прикметники. Присвійні прикметники. Тверда і м'яка група прикметників. 
Відмінювання прикметників (тверда і м'яка групи). Ступені порівняння 
прикметників. Синтаксичний зв'язок прикметника з іменником. 
Числівник. Значення числівника. Розряди числівників за значенням і 
граматичними ознаками. Кількісні і порядкові числівники. Групи числівників 
за будовою. Прості, складні, складені числівники. Неозначено-кількісні 
числівники. Відмінювання числівників. 
Займенник. Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими 
частинами мови. Особові займенники. Особово-вказівні займенники. 
Зворотний займенник себе. Присвійні займенники. Вказівні займенники. 
Означальні займенники. Питально-відносні займенники. Заперечні 
займенники. Відмінювання займенників. 
Дієслово. Значення дієслова. Два варіанти дієслівних форм: основа інфінітива 
і основ теперішнього часу. Дві дієвідміни дієслова. Категорія виду. Категорія 
перехідності / неперехідності. Категорія особи. Модальні значення 
необхідності безособових дієслів не було, нема. Категорія часу. Вживання 
часових форм. Категорія способу. Категорія дієслівного стану. Безособові 
дієслова. Дієслівне керування. Дієслова руху. 
Дієприкметник. Активні дієприкметники теперішнього часу. Активні 
дієприкметники минулого часу. Пасивні дієприкметники. Предикативні форми 
на -но, -то. 
Дієприслівник. Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу. 
Дієприслівники минулого часу. Дієприслівники на -ся -сь. 
Прислівник. Значення прислівника, його граматичні ознаки. Якісно-означальні 
прислівники. Прислівники способу або образу дії. Кількісно-означальні 
прислівники. Обставинні прислівники часу. Безособово-предикативні 
прислівники, що виражають стан природи. Функції прислівників у реченні. 
Прийменники. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників. 
Значення прийменників у прийменниково-відмінкових конструкціях. 
Сполучники і сполучні слова, їхнє значення і вживання. 
Частки, їх значення і вживання. 
Вигуки, що виражають етикет-вітання, подяку, побажання, вибачення тощо. 
4. Синтаксис. 
Вираження суб'єктно- предикативних відношень. 
Просте речення. Розповідне речення. Питальне речення. Спонукальне 
речення.. Просте ускладнене речення. 
Складне речення. 

Лексичний мінімум з української мови 
Лексичний мінімум має складати щонайменше 2 500 слів і словосполучень, 
що відповідає широкому профілю навчального закладу. Активний лексичний 
мінімум має складати щонайменше 1 200 слів і словосполучень. 



4. Порядок проведення вступного іспиту 
Вступний іспит проводять відповідно до Правил прийому до 

Харківської державної академії культури у 2020 році. 

5. Структура вступного іспиту 
Вступний іспит передбачає три субтести для комплексного оцінювання 

рівня сформованості мовної, мовленнєвої та соціокультурної 
компетентностей: 

- субтест на володіння граматичним матеріалом 
- письмовий субтест на текстовому матеріалі в межах професійної 

діяльності (вид мовленнєвої діяльності - анотація наукового тексту); 
усний субтест, що ґрунтується на фаховому змісті та враховує 

потреби навчально-професійної комунікації (вид мовленнєвої діяльності -
говоріння, співбесіда за темою майбутнього наукового дослідження). 
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