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Фахове вступне випробування для здобуття другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою 035.10 «Прикладна 
лінгвістика» зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки, 
спрямоване на комплексну перевірку умінь та навичок з метою конкурсного 
відбору вступників. 

До складу екзаменаційного білету входить 50 завдань: 
1) 10 завдань з курсу «Англійська мова»,  
2)16 завдань з загальних курсів лінгвістично-орієнтованих дисциплін,  
3)15 завдань з прикладної лінгвістики,  
4)9 завдань з курсів комп'ютерно-орієнтованих дисциплін. 
Тривалість проведення вступного випробування 120 хвилин. 
Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 

до 200 балів. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100. 
Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

"Положення про організацію прийому до Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі 
раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) у 2021 році". 

Розділ 1. Англійська мова 

Розділ перший фахового вступного випробування складається з завдань 
курсу «Англійська мова» в обсязі, що викладається за освітнім ступенем 
«бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» зі спеціалізації 035.10 «Прикладна 
лінгвістика». 

На екзамені перевіряються знання з граматики та лексики англійської мови 
(Englishin Use), та навички розуміння англомовних текстів. 

Розділ 2. Лінгвістично - орієнтовані курси 

Розділ другий фахового вступного випробування складається з завдань 
дисциплін в обсязі, що викладаються на освітньому ступені «бакалавр» 
спеціальності 035 «Філологія» зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика»: 
2.1. Вступ до мовознавства. 
2.2. Комунікативна лінгвістика. 
2.3. Історія англійської мови. 
2.4. Лексикологія англійської мови. 
2.5. Стилістика англійської мови. 
2.6. Лінгвістика тексту. 
2.7. Основи лінгвокультурології. 

 

2.1. Вступ до мовознавства. 

• Зміст випробувань з дисципліни «Вступ до мовознавства» полягає у визначенні 
рівня засвоєння вступниками понять і термінів, базових для вивчення 
мовознавчих дисциплін і знань про змістову структуру мовознавства як науки, 
функції і будову мови, мову як систему і структуру, кожний з рівнів мовної 
структури, його одиниці, системні відношення в мові, генеалогічну, типологічну 
та ареальну класифікації мов світу. Вступники мають продемонструвати вміння 
давати визначення базовим мовознавчим поняттям і термінам, визначати 
системно-структурну організацію мови, характеризувати та визначати основні 



мовні одиниці кожного з рівнів мовної структури, визначати класифікаційні 
характеристики мов (за генеалогічною та типологічною класифікаціями). 

• Мовознавство як наука. Змістова структура мовознавства  
• Природа і сутність мови. Форми існування мови (історичні, матеріальні, 

функціональні) 
• Функції мови 
• Гіпотези походження мови 
• Поняття розвитку мови  
• Мова як історично змінюване явище 
• Еволюційно-історичні форми існування мови  
• Мова як структура  
• Рівні мовної структури  
•  Варіанти структурної організації конкретних мов  
•  Мова як система 
•  Типи системних зв’язків у мові (синтагматичні, парадигматичні, 

ієрархічні)  
•  Класифікації мов світу (генеалогічна, типологічна, ареальна) 
•  Фонетико-фонологічний рівень мовної структури. 
•  Основні поняття фонетики (будова мовленнєвого апарату, звук 

мовлення, артикуляція, артикуляційна база)  
•  Артикуляційні та акустичні характеристики голосних і приголосних 

фонем  
•  Звук і фонема  
•  Зміни фонем  
•   Фонетичне членування мовленнєвого потоку (звук, склад, фонетичне 

слово, фонетична синтагма, фонетична фраза) 
• Наголос   
•  Інтонація  
•  Письмо і графіка  
•  Типи письма (піктографічне, ідеографічне, буквенно-фонетичне: 

буквенно-складове, буквенно-звукове) 
•  Алфавітні системи мов світу 
•  Лексико-семантичний рівень мовної структури  
•  Одиниці лексико-семантичного  рівня (слово, лексема, семема, сема) 
•  Лексичне значення та його типи  
•  Семантична структура слова 
•  Системні відношення одиниць лексико-семантичного рівня (синонімія, 

антонімія, омонімія) 
•  Класифікація словникового складу мови (історична, нормативно-

стильова, етимологічна) 
•   Морфологічний рівень мовної структури 
• Одиниці морфологічної системи мови  
•   Граматичні значення  
•  Засоби вираження граматичних значень  
•  Морфологічна категорія. Типи морфологічних категорій 
•  Морфологічна парадигма. Типи морфологічних парадигм  
•  Частини мови як лексико-граматичні класи слів. Класифікаційні 



принципи й ознаки  
•  Синтаксичний рівень мовної структури  
•  Одиниці синтаксичного рівня мови. Речення.  
•  Членування речення (структурне, семантичне, комунікативне).  
•  Типи речень. 

2.2. Комунікативна лінгвістика 

Комунікативна лінгвістика досліджує загальні закони спілкування людей за 
допомогою природної мови, організацію засобів мовного коду та Інших 
семіотичних (знакових) систем у процесах комунікативної взаємодії 
особистостей, вплив на засоби мови психічних, соціальних, когнітивних, 
культурних та інших чинників, а також різноманітних ситуативних складових 
комунікації. 

Свідоме ставлення носіїв мови до своєї комунікативної діяльності, уміння 
аналізувати причини конфліктів або невдач у спілкуванні дає змогу 
гармонізувати міжособистісні стосунки кожної людини. 

Завдання з курсу «Основи теорії мовної комунікації» фахового вступного 
випробування для магістрів за освітнім ступенем «бакалавр»виявляє базові 
знання з таких тем та розуміння лінгвістичних понять: 

• Природа спілкування і комунікації. 
• Компоненти комунікації. 
• Форми мовного спілкування. 
• Загальна характеристика складових комунікативного акту. 
• Складові комунікативного акту, пов’язані з мовним кодом. 
• Складові комунікації, пов’язані з риторикою мовлення і ситуацією 

спілкування. 
• Комунікативні девіації (невдачі). 
• Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації. 

2.3. Історія англійської мови 

Курс «Історія англійської мови» дає систематичний опис мовних явищ, що 
розглядаються на всіх ярусах мовної структури. 

Вступник повинен знати, що таке: 
• Германські мови. Загальна характеристика германських мов. їх 

класифікація, відомості про германські племена, характерні особливості 
германських мов. 

• Періодизація історії англійської мови. Давньоанглійський період. 
• Граматична будова мови та словниковий склад новоанглійського періоду. 

2.4. Лексикологія англійської мови 

Завдання з «Лексикології англійської мови» фахового вступного 
випробування для магістрів за освітнім ступенем «бакалавр» виявляє базові 
лінгвістичні знання: 

• поняття про слово як мінімальної мовної одиниці, та його 
характеристики; 

• етимологія; 
• словотвір; 
• функціональна диференціація; значення слова; 
• лексичні групи (омоніми, синоніми, антоніми, гіпероніми); 
• фразеологія/паронімія. 



2.5.Стилістика англійської мови 

Завдання із «Стилістики англійської мови» фахового вступного 
випробування для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітнім ступенем «бакалавр» виявляє базові лінгвістичні знання:  

• функціональні стилі та їх жанрові підвиди;  
• фонетичні стилістичні засоби;  
• граматичні стилістичні засоби;  
• лексичні стилістичні засоби;  
• синтаксичні стилістичні засоби. 

2.6.Лінгвістика тексту 

Завдання з курсу «Лінгвістика тексту» фахового вступного випробування 
для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітнім ступенем 
«бакалавр» виявляє базові знання з таких тем та розуміння лінгвістичних понять: 

• текст, дискурс, мовленевий жанр, текстема 
• принципи когнітивного моделювання дискурсу/ тексту 
• текстово-дискурсивні категорії 
• семантичний простір тексту 

2.7.Основи лінгвокультурології 

Завдання з курсу «Основи лінгвокультурології» фахового вступного 
випробування для магістрів за освітнім ступенем «бакалавр» виявляє базові 
знання з таких тем та розуміння таких понять: 

• місце та роль лінгвокультурології як нової галузі лінгвістичної науки в 
руслі антропоцентричної парадигми; 

• специфіка лінгвокультурологічного підходу до аналізу мовних явищ; 
• поняття картини світу, мовної особистості, поняття концепту в 

лінгвокультурології; 
• поняття метафори, символу, стереотипу. 

Розділ 3. Прикладна лінгвістика 

Розділ третій фахового вступного випробування здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти складається з завдань дисциплін, що 
викладаються на освітньому ступені «бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» зі 
спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика»: 

3.1.Основи прикладної лінгвістики 
3.2. Лексикографія 
3.3. Методика викладання ESP 
3.4. Психолінгвістика 

3.1. Основи прикладної лінгвістики 

Завдання з курсу «Основи прикладної лінгвістики» фахового вступного 
випробування на ступінь «магістр» за рівнем «бакалавр»виявляє базові знання з 
таких тем: 

• розуміння терміну «Прикладна лінгвістика»; 
• сфери використання прикладних лінгвістичних завдань; 
• оптимізація когнітивної функції мови; 
• оптимізація епістемічної функції мови; 
• оптимізація комунікативної функції мови; 
• лінгвістичні методи ,які використовуються для моделювання мови, знань 

про світ, комунікативний процес. 



3.2. Лексикографія 

Завдання фахового вступного випробування складається з завдань 
дисципліни «Лексикографія» освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 
спеціальності 035 «Філологія». 

• лексикографія як наука, методика и практика розробки словників; 
• об'єкт и предмет лексикографії, її статус серед інших лінгвістичних 

дисциплін; 
• історія англійської та американської лексикографії; 
• новітня історія становлення комп'ютерної лексикографії. 
• термінологія лексикографії. 

3.3. Методика викладанняESP 

Завдання з курсу «Методика викладання англійської мови для професійного 
спілкування» (АМПС) фахового вступного випробування для магістрів за 
освітнім ступенем «бакалавр»виявляє базові знання з таких тем: 

• розуміння терміну «Англійська мова для професійного спілкування». 
• аналіз навчальних потреб студентів. 
• аналіз та розробка матеріалів для АМПС. 
• критерії оцінювання знань за дескрипторами результативності 
• роль сучасних інформаційних технологій в підвищенні ефективності 

викладання АМПС. 
3.4. Психолінгвістика 

Завдання з курсу «Психолінгвістика» фахового вступного випробування для 
вступників за освітнім ступенем «бакалавр» виявляє базові знання для розуміння 
таких фундаментальних лінгвістичних понять: 

• специфіка психолінгвістичного підходу до аналізу мовних явищ; 
• проблеми продукуваня та розуміння мовлення; 
• психолінгвістичні методи вивчення проблеми значення; 
• проблема білінгвізму з точки зору психолінгвістики. 

 

Розділ 4. Комп'ютерно-орієнтовані дисципліни 

Розділ четвертий фахового вступного випробування здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти складається з завдань дисциплін, що 
викладаються на освітньому ступені «бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» зі 
спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика»: 

4.1. Теорія ймовірностей і математична статистика 
4.2. Основи програмування. Теорія алгоритмів. 
4.3. Основи штучного інтелекту та експертні системи. 

4.1. Теорія ймовірностей і математична статистика 

Завдання фахового вступного випробування для подальшого здобуття 
другого (магістерського) рівня вищої освіти оцінюють базові знання в області 
теорії ймовірностей і математичної статистики. 

Вступники, що складають вступне випробування, повинні мати знання і 
володіти навиками розв'язку задач по наступним основним темам. 

Теорія ймовірностей: 
1. Класичне означення ймовірності події. 
2. Алгебра подій. 
3. Поняття про випадкові величини. 



Математична статистика: 
1. Основи вибіркового метода. 
2. Варіаційні ряди і їх основні характеристики. 
3. Елементи теорії кореляції. 

4.2. Основи програмування. Теорія алгоритмів. 

Завдання з курсу «Основи програмування»фахового вступного 
випробування для магістрів за освітнім ступенем «бакалавр» виявляє базові 
знання з наступних тем: 

• базові принципи розробки алгоритмів та програм; 
• основи синтаксису мови програмуванняPascal; 
• правіла запису математичних та логічних виразів на мовіPascal; 
• базові обчислювальні алгоритми та відповідні управляючи структури: 

алгоритми лінійної, розгалуженої та циклічної структур; 
• складні типи даних мовиPascal; 
• методологія структурного програмування. 
Завдання з курсу "Теорія алгоритмів" фахового вступного випробування для 

вступників за освітнім ступенем «бакалавр» виявляє базові знання з наступних 
тем: 

• поняття алгоритму в сучасній математиці; 
• основні поняття та визначення теорії алгоритмів; 
• алфавітні оператори та алгоритми; 
• кодування та декодування слів в абстрактних алфавітах, принципи 

нормального кодування, умова взаємної однозначності вхідного та кодуючого 
відображень; 

• алгоритмічні системи теорії алгоритмів. 
4.3. Основи штучного інтелекту та експертні системи. 

Вступники, які складають фахове вступне випробування, повинні знати:  
1. Основні напрямки досліджень штучного інтелекту. 
2. Різновиди штучного інтелекту, приклади діючих систем кожного з 

різновидів: 
- системи що діють раціонально 
- системи що думають раціонально 
- системи що діють як люди 
- системи що думають раціонально 
3. Моделі представлення знань - фрейми, продукційні правила, семантичні 

мережі та ін. 
4. Основні різновиди експертних систем 
5. Принципи побудови та функціонування експертних систем 
6. Природу обмеження існуючих систем штучного інтелекту 
7. Основні шляхи подолання обмежень існуючих систем штучного інтелекту - 

саморефлексивні формальні системи та квантові комп'ютери 
8. Основні принципи функціонування і приклади комп'ютерних систем обробки 

природних мов 
9. Приклади застосування нечіткої логіки в інтелектуальних системах 
10. Основні принципи функціонування нейронних мереж. 
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