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Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони 

отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною 

програмою та навчальними планами відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст». Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-

орієнтовані уміння та знання і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені 

для відповідного рівня. 

Фахівець з перекладу повинен мати базові знання з англійської та німецької мови, 

включаючи курс лексики, граматики та усного мовлення; володіти різними видами мовної 

діяльності відповідно до фаху – перекладу з англійської та німецької мови українською та 

навпаки; знати особливості міжкультурної комунікації та норми спілкування англійською, 

німецькою та рідною мовами. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен знати та вміти: 

- вільно читати і розуміти: суспільно-політичну, економічну, художню, науково-

технічну літературу; 

- користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, 

суспільно-політичної, економічної, науково-технічної тематики; 

- перекладати усно або письмово за допомогою словника з іноземної мови на рідну 

тексти із вказаних галузей; 

- правильно вимовляти німецькі голосні та приголосні фонеми, знати головні привила 

німецької фонетики, інтонаційні закони всіх типів іншомовних  

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію «Національного технічного університету» Харківського політехнічного 

інституту. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної 

підготовки: 

1. Фонетика. 

2. Граматика. 

3. Лексика. 

4. Усне мовлення 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

I. Фонетика англійської мови 

Звуковий склад мови: Загальна характеристика. Органи мовлення та їхні функції. Звуки 

мовлення: загальні характеристики. Особливості англійської вимови. Транскрипція. 

Класифікація англійських звуків. Класифікація англійських фонем. Модифікація звуків у 

потоці мовлення. Склад, наголос, тон, мелодика. 

Ритм англійського мовлення. Інтонація.  

IІ. Фонетика німецької мови 

Звуковий склад мови: Загальна характеристика. Органи мовлення та їхні функції. Звуки 

мовлення: загальні характеристики. Особливості німецької вимови. Фонетична транскрипція. 

Класифікація німецьких звуків. Основні характеристики німецьких голосних фонем. Основні 

характеристики німецьких приголосних фонем. Палаталізація. Склад, наголос, тон, мелодика. 

Ритм німецького мовлення. Інтонація. 

Звуки мовлення. Артикуляція німецьких звуків. Вимова та читання коротких, довгих та 

напівдовгих голосних. Вимова дзвінких та глухих приголосних. 

Складова структура. 

Наголос у словах. Наголос префіксів та суфіксів. 

Інтонація. Компоненти інтонації. Логічний наголос у реченні. Словесний наголос у 

фразі. Мелодика німецького речення. Розподіл речення на такти з ударними та не ударними 

компонентами. 

ІІІ. Граматика англійської мови 

1 Word Formation. Parts of Speech. 

2 Types of Sentences. Principal Members. Secondary Members. Subject-predicate agreement. 

3 Word Order. 

4 The Noun. 

5 The Pronoun. 

6 The Verb. 

7 Present Simple. 

8 Present Continuous. 

9 Present Perfect. 

10 Present Perfect Continuous. 

11 Past Simple. 

12 Past Continuous. 

13 Past Perfect. 
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14 Past Perfect Continuous. 

15 Future Simple . 

16 Future Continuous. 

17 Future Perfect. 

18 Future Perfect Continuous. 

19 Sequence of Tenses and Reported Speech. 

20 The Numeral. 

21 The Adjective and the Adverb. 

IV. Граматика німецької мови 

1 Artikel. Bestimmte Artikel. Personalpronomen. 

2 Demonstrativpronomen. Deklination der Substantive. 

3 Prapositionen mit dem Dat, mit dem Akk. 

4 Unbestimmte Artikel. 

5 Possessivpronomen. Deklination der Possessivpronomen 

6 Deutsches Verb. Konjugation der Verben im Prasens. 

7 Gattungsnamen. Eigennamen. 

8 Drei Grundformen der Verben im Deutschen. 

9 Trennbare, untrennbare Prafixe der Verben. 

10 Rektion der Verben. 

11 Numeralien. Grundzahlworter. 

12 Substantivierte Adjektive. Zusammensesetzte Substantive. 

13 Deklination der Pronomen. 

14 Verneinung im Deutschen. 

15 Steigerungsstufen der Adjektive. 

16 Pluralbildung der Substantive 

17 Adverbien. Substantivierte Adjektive und Adverbien. 

18 Modalverben im Prasens. 

19 Pronomen ,,es". 

20 Starke und schwache Verben 

V. Лексика німецької мови 

Лексичні особливості німецькомовних текстів (загальна літературна лексика, терміни, 

архаїзми, неологізми, запозичення, слова іншомовного походження, абревіатури, скорочення, 

композити, сленг, фразеологічні одиниці, реалії, антропоніми, топоніми, пароніми, лексична 

синонімія, омонімія, полісемія та багатозначність) 

VІ. Усне мовлення (розмовні теми з англійської мови) 
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1 Student’s Life. 

2 Weather and Climate. 

3 Countries, Nationalities. 

4 Food and Meals. 

5 Capital Cities, Languages. 

6 Sports. 

7 At the Custom’s. Passport control. 

8 Natural. Flora and Fauna. 

9 At the airport. Hotel. 

10 English in the 21st century. 

VІІ. Усне мовлення (розмовні теми з німецької мови) 

1 Im Sprachlabor. 

2 Mahlzeiten. 

3 Tagesablauf. 

4 Freizeitgestaltung Wochenende. 

5 Hobbys und Sport. 

6 Lebenslauf. 

7 Die Stadt (auf der StraBe). 

8 Kleidung. Warenhaus. 

9 Lebensmittel. Fachgeschaft. 

10 Jahreszeiten. Wetter. 

11 Beim Arzt. 

12 Post. Telefon. 

13 Reisevorbereitungen. 

14 Reise. Auslandsreise. 

15 Mein Wochenende. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА МОВА) 

Базова 

1. Marjorie Fuchs, Mariam Westheimer. Focus on Grammar. An intermediate course for 

Reference and Practice. Longman, 1994. 

2. Michael Vince. First Certificate Language Practice. Heinemann, 1996. 

3. Michael McCarthy and Felicity O’Dell. Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 

1997. 

4. Raymond Murphy. Grammar in Use. Cambridge University Press, 1987. 
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5. Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge (Intermediate, Upper– Intermediate). 

Pearson Education Limited, 2000. 

6. Английский язык: Учебное пособие по фонетике / Е.В.Кичигина, Р.А.Поперекова, 

Т.В.Финаева, Ю.А.Юртаева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002.-113 с. 

7. Бадан А.А., Т.Є.Гончаренко. Міжкультурна комунікація. Навч. посібник. X.: 2000. 

8. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., – СПб.: КАРО, 

2005. - 544 с. 

9. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка. М.: Владос, 2001. – 384 с. 

10. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна B.C. Speak English with Pleasure / За ред. 

Луїзи Грін ( Велика Британія), Кіри О.Янсон (США) – X., Торсінг, 2001.-288с 

11. Царьова С.О. Презентації. Навчально-методичний посібник. X.: 2000. 

Допоміжна 

12. Відеокурс "Crossroads Cafe" 

13. Методичні вказівки -"About Myself, Appearance and Character". НТУ "ХПГ, 1999. 

14. Методичні вказівки "Traveling, Customs, Hotel. НТУ "ХПГ, 1999. 

15. Headway Elementary Video. 1997. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА МОВА) 

Базова 

1. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців: підручник для студ. вищ. 

навч. закл. / О.Ф.Кудіна, Т.О.Феклістова. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 520 с. 

2. Куленко B.C., Власов С.Н. Підручник для вивчаючих німецьку мову як другий фах. 

/ Куленко B.C., Власов С.Н. Вінниця: Нова книга, 2001. – 414 с 

3. Свгіненко Д.А. Практична граматика німецької мови. / Свгіненко Д.А., 

Артамоновська С.А., Білоус О.І. Вінниця: Нова книга, 2008. – 300 с. 

4. Прокопова Л.І. Вступний курс фонетики німецької мови для вузів: навч. посіб. / 

Прокопова Л.І. К.:Грамота. 2004. – 136 с. 

5. Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Лисенко Е.І. – К.:А.С.К., 2001. – 96 с. 

6. Зарецкая Е.В. Немецкий язык: коррективный курс произношения: учеб.пособ. / 

Зарецкая Е.В. Минск:УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 178 с. 

7. Богомазова Т.С. Немецкое произношение – легко и доступно: учеб. для студ. 

лингвист. вузов / Богомазова Т.С. – М.: Лист Нью, 2003. – 160 с. 

8. Норк Н.А., Адамова Н.Ф. Фонетика современного немецкого языка: учеб. пособие / 
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Норк Н.А., Адамова Н.Ф. М.: ВШ, 1976. – 212 с. 

9. Космин О.Г., Сулемова Г.А. Практическая фонетика немецкого языка: учеб. пособие. 

/ Космин О.Г, Сулемова Г.А. М.:Просвещение, 1990. – 224 с. 

Допоміжна 

10. Phonethek intensiv. Aussprachetraining. U.Hirschfeld, K.Reinke, E.Stock.– Berlin: 

Langenscheidt, 2007. – 176 S. 

11. Завьялова B.M., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих). – М.: ЧеРо, 1997 р. 

12. Миддлеман Д. Слушаем – правильно говорим. Упражнения по немецкому 

произношению. – К.: Методика, 1998 г. 

13. Dreyer, Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка: учебное пособие. – К.: 

Методика, 2000. – 336 с.  

14. Мосейчук A.M., Лобач Е.П. Modernes Deutsch. –  Мінск, 1998 p. 

15. Luscher R. Ubungsgrammatik fur Anfanger. – Ismaning: Verlag fur Deutsch, 2003; 

16. Themen neu. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 1. – Ismaning: Max 

Hueber Verlag, 2001. 

Аудіо-та відео 

17. Optimal A1-В 1 

18. Aspekte Al-Bl 

19. Auf dem Wegen Al-Bl 

20. Begengungen Al-Bl 

21. Delfm Al-Bl 

22. Deutsch 20 Minuten A1 

23. Deutsch im Spiel A2 

24. Deutsch rapid A2-B1 

25. Marktplatz (1-15) 

26. Nachrichten: Deutsche Welle 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

Рейти

нгова 

оцінка

, бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націона

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити 

незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні 

неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати практичні 

задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні 

задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 
висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадові

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на 

комісії) 

F 

 
Незадові

льно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра в 

шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Схвалено на засіданні вченої ради факультету соціально-гуманітарних технологій. 

 

Протокол № 2 від 16 лютого 2021 р. 

 

Голова вченої ради факультету 

соціально-гуманітарних технологій,  

голова фахової атестаційної комісії  Андрій КІПЕНСЬКИЙ  
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Прикладна та комп’ютерна лінгвістика 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони 

отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною 

програмою та навчальними планами відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст». Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-

орієнтовані уміння та знання і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені 

для відповідного рівня. 

Фахівець з прикладної лінгвістики повинен мати базові знання з англійської та 

німецької мови, включаючи курс лексики, граматики та усного мовлення, знати особливості 

об’єктно-орієнтованого програмування, вміти написати нескладний код та розуміти основні 

задачі прикладної лінгвістики. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію «Національного технічного університету» Харківського політехнічного 

інституту. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної 

підготовки: 

1. Вступ до спеціальності. 

2. Основи програмування. 

3. Математичні основи лінгвістики. 

4. Практичний курс англійської мови 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

Питання з дисципліни «Вступ до спеціальності» 

1. Різні підходи до визначення терміну «прикладна лінгвістика». Об’єкт та предмет 

дослідження прикладної лінгвістики. Зв’язок прикладної лінгвістики з іншими галузями знань. 

2. Історія розвитку прикладної та комп’ютерної лінгвістики. Періодизація розвитку. 

Стан розвитку прикладної та комп’ютерної лінгвістики в Україні та в світі. 

3. Соціолінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

4. Психолінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

5. Комунікативна лінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

6. Когнітивна лінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 
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7. Антрополінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

8. Лінгвокультурологія як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

9. Лінгвіодидактика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

10. Лексикографія як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

11. Перекладознавство як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

12. Інтерлінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

13. Комп’ютерна лінгвістика як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

14. Термінознавство та термінографія як напрямки прикладної лінгвістики. 

15. Мовна кодифікація як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

16. Теорія письма як один з напрямків прикладної лінгвістики. 

17. Структурна і математична лінгвістика як напрямки прикладної лінгвістики 

18. Визначення поняття «інформація». Види та властивості інформації. 

Співвідношення понять «інформація», «данні», «знання». 

19. Інформаційні процеси, ресурси, послуги, технології. Інформаційне суспільство. 

Інформаційна культура. 

20. Двійкове кодування: основні поняття, одиниці виміру інформації. 

21. Визначення основних понять: «мова», «алфавіт», «слово», «граматика», 

«синтаксис», «семантика», «прагматика» та ін. Підходи до визначення поняття «природна 

мова». Рівні природної мови. 

22. Підходи до визначення поняття «штучна мова». Класифікація штучних мов. 

23. Мови програмування як один з різновидів штучних мов. Рівні мови програмування. 

24. Виникнення природних та штучних мов. Основні відмінності між ними. 

25. Графематичний аналіз текстової інформації: основні завдання, методи та труднощі. 

26. Морфологічний аналіз текстової інформації: основні завдання, методи та труднощі. 

27. Синтаксичний аналіз текстової інформації: основні завдання, методи та труднощі. 

28. Машинний переклад: історія виникнення та розвитку. Види, підходи та технології 

машинного перекладу. Класифікація систем машинного перекладу. 

29. Види та характеристики інформаційного пошуку. Моделі інформаційного пошуку. 

Інформаційно-пошукові мови. Пошуковий образ документа. 

30. Автоматизоване анотування та реферування: визначення основних понять, етапи 

процесів анотування та реферування. Основні вимоги до систем автоматичного анотування та 

реферування. 

31. Завдання та технології автоматичної генерації текстів. Етапи процесу генерації 
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текстів. Компоненти системи генерації текстів. 

32. Принцип роботи запитально-відповідної системи, її компоненти. Види запитально-

відповідних систем. 

33. Аналіз тональності текстів: основні поняття, підходи, методи, системи. 

34. Автоматична класифікація, індексація, рубрикація документів: основні поняття, 

підходи, методи, системи. 

35. Корпусні дослідження в лінгвістиці. 

36. Автоматизоване виправлення помилок у текстах. 

 

Питання з дисципліни «Основи програмування» 

1. Особливості платформи Java. 

2. Призначення віртуальної машини JVM. 

3. Що являє собою JDK? 

4. Основні версії та продукти Java (компанії Sun). 

5. Три напрямки платформи Java 2.  

6. Три основні типи мов програмування. 

7. Класифікація мов програмування високого рівня за областями використання. 

8. Типи мов програмування високого рівня. 

9. Основні властивості об’єктно-орієнтованих мов програмування. 

10. Типи коментарів мови Java. 

11. Види лексем у Java. 

12. Ідентифікатори та спосіб кодування, що використовується у Java. 

13. Ключові слова, що використовується у Java. 

14. Цілочислові та дробові літерали Java. 

15. Рядкові літерали Java. 

16. Арифметичні оператори Java. 

17. Логічні оператори Java. 

18. Оголошення змінних у Java. 

19. Прості та об’єктні типи даних Java. 

20. Особливості операцій над цілочисловими типами даних. Переповнення.  

21. Особливості застосування арифметичних операцій до дробових типів даних.  

22. Особливі значення Java. 

23. Операції, що застосовуються до булевих типів даних.  
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24. Два типи переповнення – overflow та underflow, що з’являються при дробових 

обчисленнях. 

25. Яка система версій у Java? Що означає назва Java2? Яка остання випущена версія 

Java? 

26. Що таке JDK та JRE? У чому схожість та різниця між ними? Які основні утиліти 

входять до їх складу? 

27. Оператори Java алгоритмічної структури розгалуження. 

28. Оператори Java алгоритмічної структури обхід. 

29. Оператори Java алгоритмічної структури вибір. 

30. Оператори Java циклу «до» та циклу «поки». 

31. Особливості використання оператора for у Java. 

32. Переривання виконання послідовності операторів. 

33. Відмінність використання операторів continue та break з міткою та без. 

34. Масиви, як складений тип даних. 

35. Оголошення та ініціалізація одновимірного масиву. 

36. Багатовимірні масиви. Непрямокутні багатовимірні масиви. 

37. Загальне поняття класу. Клас як структура даних. 

38. Визначення класу. Оголошення полів та методів класу. 

39. Два способи використання пам’яті при роботі програми. Створення об’єктів класу. 

40. Особливості використання методів у Java. Способи передачі керування у метод, що 

викликає. 

41. Використання параметрів методу. 

42. Модифікатори доступу Java. Основний принцип інкапсуляції. 

43. Конструктори класу. 

44. Використання ключового слова this. 

45. Статичні поля та методи класу. 

46. Сигнатура методів. Перезавантаження методів. Поліморфізм. 

47. Перезавантаження конструкторів. 

48. Використання об’єктів у якості параметрів метода. 

49. Передача аргументів у метод за посиланням. 

50. Передача аргументів у метод за значенням. 

51. Рекурсивні методи. 
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Питання з дисципліни «Математичні основи лінгвістики» 

1. Множини. Способи завдання множин. 

2. Основні поняття теорії множин (рівність множин, включення множин, універсальні 

та пусті множини, ступінь множини). 

3. Геометрична інтерпретація множин. 

4. Операції на множинах. 

5. Алгебра множин (пріоритет операцій, тотожності алгебри множин). 

6. Алгебра множин. Яким чином можна графічно представити і довести закони й 

тотожності алгебри множин. 

7. Безкінечні множини. Лічильні й континуальні множини, потужність. 

8. Відношення. Декартів добуток множин, n-арне відношення, бінарне відношення, 

способи завдання відношень, приватні випадки відношень. 

9. Способи завдання бінарних відношень. 

10. Операції над відношеннями. Зворотне відношення, композиція відношень, ступінь 

відношення, перетин відношень, фактор-множина. 

11. Властивості відношень. Рефлексивність, антисиметричність. 

12. Властивості бінарних відношень. Транзитивність, асиметричність. 

13. Властивості бінарних відношень. Антирефлексивність, симетричність. 

14. Властивості бінарних відношень. Антитранзитивність, рефлексивність. 

15. Відношення еквівалентності, класи еквівалентності. 

16. Частковий порядок, точний порядок, порівнянні та непорівнянні елементи. 

17. Відношення еквівалентності, порядку, толерантності. 

18. Функціональні відношення. Області визначення та значень. 

19. Функціональні відношення. Види відображень. 

20. Реляційна модель даних. Кортеж, домен, атрибут. 

21. Реляційна модель даних. Теоретико-множинні операції реляційної алгебри. 

22. Реляційна модель даних. Спеціальні операції реляційної алгебри. 

23. Алгебраїчні операції та їх властивості. 

24. Поняття алгебраїчної структури. Алгебраїчна структура, підструктура. 

25. Найпростіші алгебраїчні структури. Напівтрупа, моноїд, група. 

26. Кільця та поля. 

27. Решітки. 

28. Бінарні відношення. 
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29. Способи завдання бінарного відношення. 

30. Подвійність, самоподвійність. 

31. Диз’юнктивне та кон’юнктивне розкладання. 

 

Питання з дисципліни «Практичний курс англійської мови» 

1. About Myself (My Life). The Noun. The Category of Number. 

2. My Friend: Character and Appearance. The Noun. The Category of Gender. 

3. An Ideal Person. The Noun. The Category of Case. 

4. A Negative ‘Ideal’. The Adjective. 

5. A Famous Fiction Character. The Adverb. 

6. An Ideal Man or Woman. Degrees of Comparison of Adjectives. 

7. A Famous Person: Character and Appearance. Degrees of Comparison of Adverbs. 

8. Clothes: What to Wear (Age). Pronouns. 

9. Clothes: What to Wear (Activity). Indefinite Pronouns. 

10. Someone Who Works Hard All His Life to Become Known... Possessive Pronouns. 

11. All That Glitters Is Not Gold. Negative Pronouns. 

12. Clothes Make the Man. Reflexive Pronouns. 

13. My Favorite Kind of Traveling. Numerals. 

14. Traveling by Train. The Verb to Be. 

15. Traveling by Plane. There is/are 

16. Traveling by Sea. Imperative Mood. 

17. At the Customs. The System of Tenses. 

18. Booking a Room at a Hotel. The System of Present Tenses. 

19. My Favorite Place. The System of Past Tenses. 

20. My Native City/Town. The System of Future Tenses. 

21. Guess the Country. Present Simple/ Present Continuous. 

22. The Weather. Present Perfect/Past Simple. 

23. What Wonderful Weather We are Having Today. Past Continuous. 

24. What Terrible Weather We are Having Today. Past Perfect. 

25. My Family. Future Simple. 

26. My Childhood. Future Perfect. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

Рейти

нгова 

оцінка

, бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націона

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити 

незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні 

неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати практичні 

задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні 

задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 
висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадові

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на 

комісії) 

F 

 
Незадові

льно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра в 

шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Схвалено на засіданні вченої ради факультету соціально-гуманітарних технологій. 

 

Протокол № 2 від 16 лютого 2021 р. 

 

Голова вченої ради факультету 

соціально-гуманітарних технологій,  

голова фахової атестаційної комісії  Андрій КІПЕНСЬКИЙ 
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Психологія 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою фахового випробування абітурієнтів для участі в конкурсі щодо зарахування на 

навчання на 2-3 курс для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» є комплексна перевірка знань, які отримані в результаті 

вивчення циклу дисциплін першого курсу, передбачених освітньою програмою та 

навчальними планами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія».  

Організація вступного випробування здійснюються відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається із 

тестових питань, теоретичних питання та питань практично-творчого характеру. Час для 

підготовки – 90 хвилин. 

Теоретичні питання спрямовані на визначення рівня знань вступників в оволодінні 

основними поняттями й категоріями психологічної науки, обізнаності із дослідженнями 

вітчизняної та зарубіжної психології, теоретичними підходами, концепціями. Вони 

орієнтовані на визначення ступеня сформованості у майбутніх психологів умінь аналізу, 

узагальнення психологічних явищ, визначення їх структури, закономірностей та 

психологічних механізмів розвитку тощо. 

Питання практично – творчого характеру передбачає уміння інтегрувати знання різних 

теоретичних, прикладних та практичних психологічних дисциплін. Саме такий тип питань 

дозволяє найбільш адекватно визначити рівень професійної підготовки кожного випускника, 

його креативність, уміння мислити і знаходити вихід із проблемних ситуацій. У них яскраво 

проявляється рівень сформованості практичних навичок майбутнього фахівця та загалом 

рівень його професійної компетентності. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки: 

1. Вступ до спеціалісті; 

2. Загальна психологія; 

3. Психофізіологія; 

4. Антропологія; 

5. Зоопсихологія та порівняльна психологія. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Уявлення про психологію як науку.  

Психологія як наука. Її цілі та задачі. Роль психології у сучасному світі. Коло завдань, 

що вирішує психологія.  

Співвідношення між життєвою та науковою психологією. Основні галузі психології. 

Місце психології у системі наук. Поняття про предмет психології. Початкове визначення 

деяких головних понять психології – психіки, свідомості, особистості, діяльності.  

Поведінка та внутрішній світ як сфери проявлення психічного життя людини. 

Класифікація психічних явищ.  

Методи психології. Психологія як мільтипарадігмальна наука. Методи природно-

наукової і гуманітарної психології. Методи психологічної практики.  

2. Еволюційний вступ до психології.  

Виникнення і розвиток психіки в філогенезі. Проблема виникнення психіки в 

еволюції. Різні підходи до вирішення цієї проблеми. Необхідність виникнення психічного 

відображення в еволюції.  

Проблема суб’єктивних та об’єктивних критеріїв психічного. Поняття біотичних та 

абіотичних подразників, подразливості та чутливості. Етапи психічного розвитку в філогенезі. 

Виникнення та історичний розвиток свідомості. Необхідність виникнення свідомості в 

антропогенезі.  

Роль трудової діяльності в формуванні свідомості. Соціальна обумовленість 

свідомості. Структура свідомості в психології. Свідомість як діяльність і як образ, їх можливе 

співвідношення.  

Із історії розвитку уявлень про предмет психології. Різні варіанти розуміння душі як 

предмету психології в античній психології. Виникнення емпіричної психології свідомості. 

Предмет емпіричної психології свідомості. Криза в психології. 

3. Сучасні проблеми і напрямки в психології.  

Несвідоме як предмет психології. Негативний та позитивний підходи до визначення 

поняття несвідомого.  

Три класи несвідомих процесів: механізми, спонуки і надсвідомі процеси. Розуміння 

несвідомого у З. Фрейда.  

Поведінка як предмет психології. «Об’єктивний підхід» у психології. Приклади 

емпіричних досліджень в біхевіоризмі. Розвиток ідей біхевіоризма в необіхевіоризмі Е. 

Толмена. Оперантний біхевіоризм Б. Скінера. Тренінг вмінь в біхевіоральній терапії.  

Цілісний підхід в психології. Історія постанови проблеми цілісності в психології. 

Одиниці аналізу в гештальтпсихології. Приклади експериментальних досліджень. 

Гештальттерапія.  

Гуманістична психологія як представник гуманітарної парадігми в психології. 

Гуманістична психологія, основні представники та ідеї. Гуманістична психотерапія.  

Когнітивна психологія і номотетичний підхід у психології. Приклади 

експериментальних досліджень в когнитивній психології.  

Соціокультурний підхід в психології. Вищі психічні функції людини та їх властивості.  
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Діяльнісний підхід в психології. Передумови діяльнісного підходу в психології. 

Характеристики діяльності. Структура діяльності. Принцип єдності свідомості та діяльності.  

Загальний огляд пізнавальних та емоційно-вольових процесів. Співвідношення 

відчуття та сприйняття, їх властивості. Мислення та його характеристики. Уява, види та 

механізми уяви. Пам’ять та її місце серед пізнавальних процесів. Увага та її властивості. 

Розвиток мови та її роль у житті людини. Загальна різниця між пізнавальними та емоційно-

вольовими процесами. Поняття про емоції та почуття. Види емоційних станів та їх 

психологічні характеристики. Поняття про волю. Вольові властивості особистості.  

4. Основні зарубіжні та вітчизняні теорії особистості.  

Поняття та теорія особистості в психології. Життєві уявлення про особистість та їх 

обмеження. Поняття: людина, індивід, індивідуальність, особистість. Особистість як продукт 

суспільно-історичного та онтогенетичного розвитку.  

Поняття про науку і психологію особистості. Компоненти теорії особистості. Критерії 

оцінки теорії особистості.  

Психоаналіз та неофрейдизм: загальні концепції та принципи. Структура особистості 

за З.Фрейдом. Інстинкти: рушійні сили поведінки. Розвиток особистості: психо-сексуальні 

стадії розвитку.  

Психоаналітична терапія. Індивідуальна теорія особистості Альфреда Адлера: 

загальні концепції та принципи.  

Аналітична психологія Карла Юнга: загальні концепції та принципи. Его-психологія 

Еріка Еріксона: результати розвитку психоаналізу. Епігенетичний принцип.  

Розвиток особистості: психосоціальні стадії. Гуманістичний психоаналіз Еріха Фрома. 

Екзистенційні потреби.  

Структура характеру. Типи непродуктивних орієнтацій.  

Соціокультурна теорія особистості Карен Хорні: основні концепції та принципи. 

Диспозиційний напрямок у теоріях особистості. Диспозиційна теорія особистості Гордона 

Олпорта.  

Концепція рис особистості. Зрілість особистості. Структурна теорія рис особистості 

Реймонда Кеттела: основні концепції та принципи.  

Теорія типів особистості Ганса Айзенка: основні концепції та принципи.  

Гуманістичний та феноменологічний напрямки в теоріях особистості. Гуманістична 

теорія особистості Абрахама Маслоу. Основні принципи теорії. Мотивація: ієрархія потреб. 

Феноменологічна теорія особистості Карла Роджерса.  

Керівний мотив життя: тенденція актуалізації. Я-концепція. Вітчизняні теорії 

особистості. Поняття норми і патології особистості. Структура Я. Характеристика типів 

патологічної особистості. Характеристика особистості в нормі.  

5. Пізнавальні процеси психіки.  

Відчуття та сприйняття. Основні визначення психології пізнавальних процесів. 

Класифікація сенсорних процесів.  

Відчуття, сприйняття і сенсомоторна активність. Характеристика поняття сенсорної 

модальності. Основні властивості сприйняття. Теорії сприйняття. Сприйняття простору, руху 

та часу.  
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Природа перцептивного образу. Психологія пам’яті та мислення. Пам'ять як базова 

функція психіки. Органічні основи пам'яті. Види пам'яті. Теорії пам'яті. Закономірності 

процесу запам'ятовування. Семантична організація матеріалу і запам'ятовування.  

Мислення як опосередкована форма відображення дійсності. Розвиток мислення 

(філогенетичний, історичний і онтогенетичний аспекти). Теоретичні підходи до дослідження 

мислення. Основні фази розумового процесу. Основні закономірності процесу прийняття 

рішення.  

Методи вивчення мислення. Особливості внутрішньої мови. Уява та увага. Форми і 

види прояву уяви. Механізми уяви. Критерії і методи оцінки креативності. Прийоми уяви і 

способи її активізації.  

Визначення та види уваги. Властивості уваги. Теоретичні підходи до вивчення уваги. 

Закономірності формування довільної уваги.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

Рейти

нгова 

оцінка

, бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націона

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А 

Відмінн

о 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

–вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити 

незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні 

неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати практичні 

задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні 

задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 

Незадові

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 

(на 

комісії

) 

F 

 

Незадові

льно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання 

простих практичних 

задач 

 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра в шкалу 100-

200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Схвалено на засіданні вченої ради факультету соціально-гуманітарних технологій. 

 

Протокол № 2 від 16 лютого 2021 р. 

 

Голова вченої ради факультету 

соціально-гуманітарних технологій,  

голова фахової атестаційної комісії  Андрій КІПЕНСЬКИЙ 
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Соціологія управління 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою фахового випробування абітурієнтів, які мають ступінь молодшого спеціаліста 

за спорідненою спеціальністю, для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання перший 

курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра є перевірка знань, які отримані в 

результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та 

навчальними планами та відповідності освітньо-кваліфікаційному рівню «Бакалавр» за 

спеціальністю «Соціологія» 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен 

знати: 

• об’єкт, предмет, функції та структуру соціологічного знання; 

• базисні структурні елементи соціального простору; 

• базисні поведінкові форми соціального; 

• основні типи суспільств та теорії, які пояснюють зміни у суспільствах, володіти 

основними категоріями соціальної динаміки, знати форми та фактори соціальних змін; 

• функції особистості, структурні елементи, розуміти роль процесів соціалізації та 

виховання у механізмі формування особистості; розуміти сутність девіації та знати види 

девіантної поведінки. 

вміти: 

• пояснювати процеси соціальної мобільності і соціальної стратифікації за 

допомогою базисних структурних елементів соціального простору; 

• надавати характеристику основним соціальним інститутам суспільства, визначити 

їхні основні структурні елементи та загальні функції;  

• робити порівняльну характеристику суспільств різних типів; 

• описувати структурні елементи особистості, пояснювати зв’язок особистості з 

суспільством,  виділяти основні чинники та етапи соціалізації.   

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки: загальна соціологічна теорія.  

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію «Національного технічного університету» Харківського політехнічного 

інституту. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ 

Тема 1. Загальна характеристика соціології як наукової дисципліни. 

1. Об’єкт соціології. 2. Предмет соціології. 3. Функції та структура соціологічного 

знання. 4. Особливості пізнавального процесу в соціології 5. Конкретно-соціологічні 

дослідження. 

Тема 2. Соціальний простір та базові структурні елементи соціального. 

1. Складові соціального простору та основи теорії соціальної мобільності: соціальні 

позиції та соціальні дистанції, вісі соціального простору. Соціальна мобільність 2. Соціальні 

статуси: поняття й види. 3. Соціальні групи: соціальні ознаки і формування соціальних груп, 

типологія груп, властивості груп.  

Тема 3. Соціальні дії та соціокультурні регулятори поведінки. 

1. Соціальне як діяльність: поняття соціального поля, соціальних практик і соціальних 

ролей, поняття соціальної дії як базової форми соціального та елементарної категорії 

соціології, теорія соціальної дії М. Вебера. 2. Соціальні взаємодії: поняття й структура 

соціального зв’язку, соціальні контакти та спорадичні зв’язки, інституалізовані зв’язки і 

соціальні відносини. 3. Культура як регулятор соціальних зв’язків: соціокультурний підхід в 

соціології, форми та види культур, культурний процес і цивілізація, роль культури в регуляції 

соціальних дій (основи теорії Т. Парсонса), основні види регуляторів – значення, цінності, 

норми. 

Тема 4. Соціально-класова структура суспільства. 

1. Поняття соціальної структури суспільства. Морфологічна і регулятивна складова. 

Види соціальних структур. Проблема соціологічного вимірювання соціальних структур. 2. 

Соціальна стратифікація: поняття природної і соціальної нерівності; конфліктологічне і 

функціональне пояснення нерівності, критерії стратифікації, історичні системи стратифікації, 

коливання (флуктуація) профілів стратифікації. 3. Класи і класові теорі. 4. Соціологічна 

характеристика вищого, середнього, нижчого класів і андеркласу. 5. Методи дослідження 

класової структури: об’єктивний метод, суб’єктивний метод, метод оцінки репутацій (метод 

Уорнера). 6. Трансформація соціально-класової структури України в 90-і рр. ХХ ст. і на 

початку 2000-х рр. 

Тема 5. Етнічна структура суспільства. 

1. Поняття етносу. Етнічні ознаки: об’єктивно-біологічні (расово-антропологічні) риси, 

об’єктивно-культурні ознаки, суб’єктивний критерій (самоідентифікація). 2. Рівні етнічності 

та генезис етнічної структури: суперетноси, етнічна структура суспільства (нації-держави), 

субетноси. 3. Етнічна структура України: склад, динаміка (за даними переписів населення), 
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характеристика міжетнічних відносин. 4. Етнічні відносини та методи їх вимірювання: 

безконфліктні відносини, внутрішньо напружені відносини, ескалація конфлікту, 

інституціолізовані форми етнічного насильства, знищення або витіснення етносу (етноцид, 

геноцид, етнічна чистка), шкала Богардуса та її застосування для виміру стану міжетнічних 

відносин. 

Тема 6. Демографічна, професійно-посадова і соціально-територіальна структури 

суспільства. 

1. Загальні уявлення про демографічну структуру: вікові та ґендерні групи, специфіка 

ґендерної та вікової ідентичності, ґендерні та вікові відносини та їх трансформація у 

сучасному суспільстві. 2. Демографічні піраміди суспільства і специфіка демографічної 

структури українського суспільства. 3. Загальні уявлення про професійно-посадову структуру: 

розподіл праці і утворення професійної структури, трансформація професійної структури в 

індустріальних суспільствах, престиж професії. 4. Характер та зміст праці, складність і 

кваліфікація трудових функцій, рівень інтелектуальності праці, управлінські функції, розподіл 

праці за секторами і галузями народного господарства, технічна озброєність, рівень загальної 

та спеціальної освіти, професійний стаж. 5. Загальні уявлення про соціально-територіальну 

структуру: сільські та міські спільноти, регіональні групи та принципи регіоналізації. 6. 

Соціально-територіальна структура українського суспільства. 

Тема 7. Соціальні інститути.  

1. Інститути як форма соціального: загальне визначення, внутрішня структура та 

основні функції соціальних інститутів. 2. Типологія інституцій: за характером основної 

функції, за ознаками офіційності та легітимності. 2. Інституційна структура суспільства. 3. 

Інституційні зміни: структура процесу інституціоналізації; деінституціоналізація, її форми та 

наслідки. 

Тема 8. Соціальні організації.  

1. Загальні явлення про соціальні організації: сутність, призначення, розповсюдженість 

у сучасному суспільстві, типи і види. 2. Загальні риси та властивості соціальних організацій: 

організаційний ефект, цілеспрямованість, керованість (управління), ієрархічність та 

структурованість,  унормування діяльності, членство в організаціях, ідентичність. 3. Зміни та 

оптимізація в організаціях: кадрові зміни, структурні зміни, зміни „м’якої” складової, 

орієнтація на бюрократичну або демократичну моделі організації, проблема узгодження 

формальної і неформальної структур. 

Тема 9. Суспільство  як форма соціального.  

1. Поняття суспільства як нації-держави і системи соціальних відносин, Т. Парсонс про 

соцієтальні системи та соцієтальні ознаки суспільства. 2. Пошук соцієтальних факторів в 
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різних соціологічних теоріях: протосоціологічні ідеї (природна спільність, політичний 

зв’язок), ідея громадянського суспільства (соціальний зв’язок як фундамент суспільства), ідея 

солідарності (теорія Е. Дюркгейма), функціоналістське пояснення цілісності та загальна 

структура суспільства. 3. Історичні типи суспільств: традиційне, індустріальне й 

постіндустріальне суспільства. 

Тема 10. Зміни у суспільствах.  

1. Поняття соціальни зміни. 2. Типі та форми прояву соціальних змін 3. Теоретичні 

пояснення змін у суспільствах: концепція соціального прогресу, теорії природної соціальної 

еволюції, історичного матеріалізму, циклічні концепції, теорії, що виходять з фактору 

агентності, культурологічні концепції, теорії модернізації та акультурації. 4. Форми і фактори 

соціальних змін: інноваційно-еволюційний розвиток, об’єктивні соціальні процеси, революції, 

об’єктивні і суб’єктивні, зовнішні і внутрішні фактори соціальних змін, роль соціальних рухів 

у соціальній динаміці.  

Тема 11. Особистість і девіантна поведінка.  

1. Особистість як соціальна одиниця: поняття людини і особистості, типове і 

індивідуальне в особистості, функції та структура особистості. 2. Соціалізація і виховання 

особистості. Пояснення механізму соціалізації. Детермінанти і інститути соціалізації. 

Виховання як процес цілеспрямованої соціалізації. 3. Девіантна поведінка: сутність, види, 

пояснення. 4. Соціальний контроль і санкції. 5. Злочин як форма девіантної поведінки. 

Тема 12. Глобалізація 

Поняття та етапи глобалізації. Чинники глобалізації. Економічні, політичні та 

культурні наслідки глобалізації. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Виникнення соціології як науки про суспільство. 

2. Структура соціологічного знання.  

3. Функції соціології. 

4. Співвідношення соціології з іншими суспільними науками. 

5. Макросоціологічний і мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства. 

6. Підхід до аналізу суспільства. 

7. Сутність, етапи та види соціологічного дослідження. 

8. Методи та засоби збору соціологічної інформації. 

9. Поняття, форми та функції культури.  

10. Базисні елементи культури. 

11. Поняття індивіда, індивідуальності та особистості. Їх співвідношення. 
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12. Соціальні статуси та соціальні ролі. Види соціальних статусів. 

13. Структура особистості. Ієрархія потреб по А. Маслоу. 

14. Соціалізація особистості. Етапи, структура, агенти, механізми соціалізації. 

15. Поняття «соціальна спільнота» та «соціальна група». Види соціальних груп. 

16. Поняття «соціальна стратифікація». Види та історичні типи соціальної 

стратифікації. 

17. Соціальна стратифікація сучасного західного суспільства. 

18. Поняття «клас». Основні підходи для вивчення класів. 

19. Особливості соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. 

20. Соціальна мобільність. Її види. 

21. Поняття «етнос». Історичні типи етносів. 

22. Поняття, основні елементи, види соціального інституту. 

23. Функції і дисфункції соціальних інститутів. 

24. Процес інституціалізації. Основні етапи інституціалізації. 

25. Соціальна організація: поняття, елементи, види. 

26. Інститут освіти: його мета, функції та проблеми розвитку в Україні. 

27. Шлюб і сім’я як соціальні інститути. Типи та функції сім’ї. 

28. Тенденції розвитку соціального інституту сім’ї у сучасному світі. 

29. Суспільство як соціальна система та його характеристики. 

30. Основні концепції соціальних змін. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

Рейти

нгова 

оцінка

, бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націона

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити 

незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні 

неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати практичні 

задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні 

задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 
висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадові

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на 

комісії) 

F 

 
Незадові

льно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра в 

шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Схвалено на засіданні вченої ради факультету соціально-гуманітарних технологій. 

 

Протокол № 2 від 16 лютого 2021 р. 

 

Голова вченої ради факультету 

соціально-гуманітарних технологій,  

голова фахової атестаційної комісії  Андрій КІПЕНСЬКИЙ 

  



34 
 

Фізична культура і спорт 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони 

отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною 

програмою та навчальними планами відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст». 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані 

уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні 

завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен: 

Знати: 

- основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, 

принципи і методи, загальні основи навчання та методику удосконалення фізичних якостей; 

- медико-біологічні, фізіологічні особливості людини в її розвитку, в зв’язку і під 

впливом занять фізичними вправами; 

- загальні засади, теорії навчання і виховання дітей. 

Уміти: 

- ефективно використовувати теоретичні знання і практичні навички для вирішення 

виховних, навчальних, оздоровчих задач в різноманітних напрямах фізичної культури і 

спорту; 

- планувати, організовувати роботу і здійснювати її аналіз в різних напрямах 

професійної діяльності;  

- володіти навиками оцінки функціонального стану організму людини на різних стадіях 

його біологічного розвитку і спортивної майстерності. 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки: 

- з теорії і методики фізичного виховання; 

 - анатомії; 

- фізіологічних основ фізичної культури і спорту; 

- гімнастики. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію «Національного технічного університету» Харківського політехнічного 

інституту. 



35 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Теорія і методика фізичного виховання 

Фізичне виховання в системі освіти. Основні поняття системи фізичного виховання 

(“фізична культура”, “спорт”, “фізичне виховання”, “фізична підготовка”, “фізична 

досконалість”, “фізична освіта”). Засоби, форми та методи фізичного виховання 

Характеристика фізичних вправ, їх сутність і значення для формування особистості. Чинники, 

які визначають вплив фізичних вправ. Класифікація фізичних вправ. Навантаження і 

відпочинок як компоненти процесу виконання вправ. Загальна характеристика навантаження. 

Теорія і методика розвитку рухових здібностей. Теорія і методика навчання фізичним вправам. 

Урок фізичної культури в школі. Фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального і 

повного дня школи. 

Анатомія 

Анатомія людини як наука, її предмет, цілі і завдання. Етапи індивідуального розвитку 

людини. Спадковість і середовище, їх роль в індивідуальному розвитку людини. Організм 

людини як біологічна система. Загальна характеристика будови клітини. Основні життєві 

властивості клітини. Поняття про тканини та їх різновиди. Органи. Фізіологічні та 

функціональні системи. Опорно-руховий апарат. Будова та функції скелетних м’язів. Основні 

групи м’язів. Травна система. Значення травлення. Будова та функції травної системи. 

Передній відділ: ротова порожнина, глотка, стравохід та процеси, що в них відбуваються. 

Середній та задній відділи та функції в шлунку, кишечнику. Печінка. Дихальний апарат. 

Значення дихання. Будова та функції органів дихання. Сечостатевий апарат. Значення 

виділення. Серцево-судинна система. Регуляція серцевої діяльності. Будова та функції судин. 

Велике та мале коло кровообігу. Імунітет. Лімфатична система. Ендокринні залози. Поняття 

про гуморальну регуляцію. Гормони. Нервова система. Нейрон. Нервові волокна. Нервові 

центри. Відділи нервової системи. Будова та функції спинного мозку та стовбуру мозку 

(довгастий мозок, міст, середній мозок). Мозочок. Проміжний мозок та базальні ганглії. Кора 

великих півкуль. Периферична та вегетативна нервова система. Загальні особливості будови 

та функції аналізаторів (сенсорних систем). Зоровий аналізатор. Слуховий аналізатор. 

Нюховий та смаковий аналізатор. 

Гімнастика 

Гімнастика як спортивно-педагогічна дисципліна. Гімнастична термінологія. Вимоги 

до гімнастичному обладнання та інвентарю, попередження травматизму на заняттях 

гімнастикою. Основи техніки гімнастичних вправ. Основи навчання гімнастичним вправам. 

Основні засоби гімнастики. Організація і зміст занять гімнастикою. Організація та проведення 

змагань з гімнастики. 
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Фізіологічні основи фізичної культури і спорту 

Фізіологічні основи та фізичних вправ і розвиток тренованості. Фізіологічна 

характеристика фізичних вправ і їх класифікація. Фізіологічні стану в процесі спортивної 

діяльності. Фізіологічні основи формування рухових навичок і навчання спортивній техніці. 

Екологічні особливості спортивного тренування. Фізіологічні основи тренування різних 

контингентів населення. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

Теорія і методика фізичного виховання 

1. Дайте визначення поняття “теорія фізичного виховання” та опишіть його зв’язок з 

іншими науками, які вивчають процес фізичного виховання. 

2. Охарактеризуйте, що являє собою теорія фізичного виховання як наукова і навчальна 

дисципліна. 

3. Дайте визначення понять: «фізична культура», «фізичне виховання»,  

4. Дайте визначення понять: «рухова підготовленість», «фізична досконалість» 

5. Дайте визначення понять: «фізична культура», «спорт». 

6. Дайте визначення понять “фізична освіта” і “фізична підготовка”. 

7. Охарактеризуйте, як оцінюється рівень фізичної підготовленості дітей. 

8. Охарактеризуйте взаємозв’язок фізичного виховання з моральним, розумовим, 

естетичним вихованням.  

9. Опишіть методику педагогічних спостережень (візуальні спостереження, 

хронометраж уроку, визначення фізіологічної кривої навантаження). 

10. Дайте характеристику фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання у 

системі впливів на організм. 

11. Охарактеризуйте оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, виробничі і побутові 

рухові дії, як допоміжні засоби в системі впливів на організм.  

12. Дайте характеристику факторів, що визначають вплив фізичних вправ на організм. 

13. Дайте характеристику принципу свідомості і активності та шляхів його реалізації. 

14. Дайте характеристику принципу наочності та шляхів його реалізації. 

15. Дайте характеристику принципу доступності та індивідуалізації і шляхів його 

реалізації. 

16. Дайте характеристику принципу міцності і прогресування та шляхів його реалізації. 

17. Дайте характеристику принципу систематичності та шляхів його реалізації. 

18. Дайте загальну характеристику витривалості як фізичної якості людини. 
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19. Дайте визначення понять “спритність” і його загальну характеристику, віковий 

період розвитку і контроль спритності. 

20. Дайте загальну характеристику рухових якостей людини. 

21. Опишіть методи розвитку рухових якостей, та варіанти побудови занять при 

вдосконалені рухових якостей. 

22. Дайте загальну характеристика гнучкості як фізичної якості людини. 

23. Визначте і покажіть на практиці: рух, рухова дія, рухова діяльність. 

24. Опишіть суть поглибленого розучування вправи: мета, завдання, особливості етапу 

та найхарактерніші методи, що застосовуються. 

25. Охарактеризуйте завдання, які ви будете розв’язувати у основній частині уроку. 

26. Охарактеризуйте завдання, які ви будете розв’язувати у заключній частині уроку. 

27. Визначте правила дозування навантаження на заняттях фізичною культурою у 

школярів з різним соматотипом та рівнем фізичної підготовленості. 

28. Охарактеризуйте закріплення і удосконалення рухової дії: мета, завдання та 

особливості етапу, найхарактерніші методи, що застосовуються на цьому етапі. 

29. Поясніть, що ви вважаєте головним в організації занять у групах продовженого дня. 

30. Опишіть значення та форми контролю процесу з фізичного виховання. 

Анатомія 

1. Дайте визначення предмету „анатомія людини”, та визначить його значення для 

підготовки спеціаліста з фізичної культури та спорту. 

2. Дайте характеристику поняттям “рефлекс”. Охарактеризуйте складові частини 

рефлекторної дуги. 

3. Опишіть загальний план будови та функції спинного мозку. 

4. Охарактеризуйте загальний план будови системи органів травлення людини. 

5. Поясніть будову та функції органу слуху. 

6. Поясніть будову та функції хребта. 

7. Опишіть будову очного яблука людини. 

8. Охарактеризуйте будову органів дихання. 

9. Охарактеризуйте будову серцево-судинної системи людини. 

10. Охарактеризуйте будову сечовидільної системи людини. 

11. Розкрийте будову імунної системи людини. 

12. Охарактеризуйте скелет людини, його вікові зміни. 

13. Охарактеризуйте будову нервової системи людини. 

14. Охарактеризуйте будову ендокринної системи людини. 

15. Охарактеризуйте будову м’язової системи людини. 
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Фізіологічні основи фізичної культури і спорту 

1. Визначте сутність фізіологічних основ фізичних вправ і спорту. 

2. Опишіть загальні закономірності  росту та розвитку людини. 

3. Охарактеризуйте анаеробні та аеробні, циклічні та ациклічні вправи. 

4. Опишіть стан фізіологічних функцій при основній роботі. 

5. Охарактеризуйте поняття про силові та швидкісні якості та вікові особливості їх 

розвитку. 

6. Опишіть основні принципи тренувальних навантажень. 

7. Охарактеризуйте причини виникнення стомлення. 

8. Визначте вплив гормонів на обмін речовин та енергозабезпечення. 

9. Опишіть адаптаційні реакції, зумовлені тренуванням анаеробної спрямованості. 

10. Опишіть адаптацію опорно-рухового апарату людини до фізичних навантажень. 

11. Охарактеризуйте адаптацію серцево-судинної системи на тренувальні 

навантаження. 

12. Опишіть адаптаційні реакції дихальної системи на тренувальні впливи. 

13. Визначте вплив перетренованості на м’язову діяльність. 

14. Охарактеризуйте фізіологічні реакції на умови високогір’я (реакція дихальної 

системи, серцево-судинної системи, зміни метаболічних процесів). 

15. Охарактеризуйте фізіологічні особливості зміни силових якостей за віком. 

Гімнастика з методикою викладання 

1. Охарактеризуйте методику проведення підготовчої, основної та заключної частин 

уроку гімнастики в школі. 

2. Охарактеризуйте види гімнастики. 

3. Охарактеризуйте основні системи гімнастики, що стали основою для розвитку 

сучасної гімнастики, та їх засновників. 

4. Поясніть методику проведення загальнорозвиваючих вправ різними методами: 

звичайним, роздільним, потоковим. 

5. Визначте види чоловічого та жіночого гімнастичного багатоборства. 

Практичні завдання 

1. Підберіть 12-15 вправ спрямованих на вдосконалення спритності для учнів середніх 

класів. 

2. Підберіть засоби для удосконалення загальної витривалості учнів середніх класів. 

3. Підберіть засоби для удосконалення швидкісної витривалості учнів старших класів. 

4. Підберіть засоби для удосконалення силової витривалості для учнів середніх та 

старших класів. 
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5. Складіть комплекс вправ для вдосконалення гнучкості для учнів старших класів. 

6. Складіть програму удосконалення гнучкості для учнів молодших класів. 

7. Складіть комплекс вправ для вдосконалення гнучкості для учнів середніх класів. 

8. Побудуйте план підготовчої частини уроку фізичної культури. 

9. Побудуйте план основної частини уроку фізичної культури. 

10. Побудуйте план заключної частини уроку фізичної культури. 

11. Підберіть засоби для удосконалення силової витривалості учнів середніх та 

старших класів. 

12. Доберіть комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів рук, ніг і живота із 

використанням інвентарю і обладнання: гімнастичні лави і стінка, скакалки. 

13. Складіть комплекс вправ для ранкової гігієнічної гімнастики. 

14. Складіть комплекс вправ для фізкультпаузи під час виконання домашніх завдань. 

15. Складіть "Правила безпеки на уроках фізичної культури" при вивченні розділу 

"Гімнастика". 

16. Складіть орієнтовний перелік питань для бесіди з учнями 1-4 класів на тему 

"Здоровий спосіб життя". 

17. Складіть орієнтовний перелік питань для бесіди з учнями 5-9 класів на тему 

"Правила загартування". 

18. Складіть "Правила безпеки на уроках фізичної культури" при вивченні розділу 

"Гімнастика". 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

Рейти

нгова 

оцінка

, бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націона

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити 

незначні неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні 

неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати практичні 

задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні 

задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задовіль

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 
висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадові

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на 

комісії) 

F 

 
Незадові

льно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра в 

шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Схвалено на засіданні вченої ради факультету соціально-гуманітарних технологій. 
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