


 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

передбачають підготовку конкурентоспроможних фахівців з відповідним 

рівнем володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом 

їх професійної підготовки. Згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, вступні випробування на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії включають вступний іспит 

з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти.  

 

2. МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ 

Вступний іспит з англійської мови до аспірантури має на меті 

визначення рівня підготовки вступників з іноземної мови та подальше  

спрямування навчання іноземною мовою в аспірантурі з огляду на 

актуальність інтеграції освітньої системи України у європейський та світовий 

освітній простір та потребу в підвищенні рівня знань аспірантами іноземних 

мов і навичок активної роботи з міжнародними базами наукової  інформації. 

 

3. СТРУКТУРА ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Вступний екзамен  до аспірантури для  випускників нефілологічних 

спеціальностей відбувається у формі комплексного письмового тесту, який 

складається з двох частин і містить низку завдань різних рівнів складності, 

націлених на перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної 

компетентностей.  

Блок 1. Читання. Тестові  завдання,  що  пропонуються  кандидатам, 

спрямовані на перевірку рівня сформованості компетентності в читанні, а 

саме: детальне розуміння змісту прочитаного, вміння встановлювати  



значення лексико-граматичних одиниць на основі контексту, знання засобів 

організації дискурсу. Кількість  текстів – 2; кількість запитань до першого 

тексту – 8 (тест множинного вибору); кількість запитань до другого тексту – 

15 (тест множинної відповідності). Кожна правильна відповідь оцінюється в 

2 бали.  

Максимальна кількість балів за перший блок тесту – 46. 

 Блок 2. Лексика та  граматика. Метою лексико-граматичного тесту є 

перевірка рівня сформованості лексичної та граматичної компетентностей. 

Перша частина. Кандидати мають заповнити пропуски в тексті, 

обираючи одну правильну відповідь з 4-х запропонованих. Завдання в 

більшій мірі спрямоване на перевірку лексичної компетентності. 

Кількість пропущених мовних одиниць – 10. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 2 бали; максимальна кількість балів – 20.    

Друга частина. Кандидати мають заповнити пропуски у незалежних 

між собою реченнях, обраючи правильну відповідь з 4-х запропонованих. 

Завдання спрямоване на перевірку граматичної компетентності. 

Кількість пропущених слів – 17. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 2  бали; максимальна кількість балів – 34.   

Максимальна кількість балів за другий блок тесту – 54.  

 

4. ЗМІСТ ІСПИТУ 

1) англійська мова 

1) множина іменників;  

2) вживання означених і неозначених артиклів;  

3) присвійний відмінок;  

4) присвійні, кількісні, зворотні, неозначені займенники;  

5) ступені порівняння прикметників та прислівників;  

6) часи дієслів Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous;  

7) пасивний стан дієслова;  

8) модальні дієслова;  



9) прислівники;  

10) умовні речення;  

11) узгодження часів; 

12) структура англійського речення. 

2) німецька мова 

1) прийменники;  

2) відмінювання іменників;  

3) ступені порівняння прикметників;  

4) зворотні дієслова;  

5) відмінювання дієслів у презенс, перфект, футурум, імперфект 

активу;  

6) питальні слова;  

7) заперечення;  

8) інфінітивні звороти та групи;  

9) відмінювання дієслів у пасивному стані. 

 

3) французька мова 

1) відмінювання дієслів у Present, Passe compose, Futur simple;  

2) Participe passé;  

3) узгодження часів;  

4) множина іменників та прикметників;  

5) ступені порівняння прикметників та прислівників;  

6) заперечення;  

7) питальні слова;  

8) зворотні дієслова. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Тестування здійснюється протягом 80 хвилин із використанням 

стандартних білетів. 



Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом 

ректора університету. 

Під  час  виконання  тесту  користуватися  будь-якими  довідниковими 

джерелами, включаючи словники, не дозволяється. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Проведення вступного іспиту базується на принципі дотримання 

секретності при виконанні чи зберіганні матеріалів діагностики. 

Перевірка тестових завдань здійснюється за шифром правильних 

відповідей. 

Вступні випробування оцінюються за 100-бальною шкалою. Правильно 

виконане одне тестове завдання оцінюється в 2 бали. 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Англійська мова 

1. Alexander L. G. Longman Advanced Grammar: Reference and practice. – 

Longman, 1990. 

2. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English. – Cambridge : 

CUP, 2007.  

3. Eastwood J. Oxford Learner‘s Grammar. – Oxford : OUP, 2005.  

4. Evans V., Dooley D. Upstream Advanced/Proficiency. – Newbury :  Express 

Longman, 1992.  

5. Eastwood, J. Oxford Learner’s Grammar. – Oxford : OUP, 2005. 

6. Newbrook J. FCE Gold Plus. Coursebook. – Longman, 2008. 

7. Side R. Wellman G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced 

and Proficiency. – Harlow : Longman, 2002.  

8. Stanton A. Morris S. Fast Track to CAE. – Harlow : Longman, 2001.  

9. Swan, M. Practical English Usage. – Oxford : OUP, 2006.  



Німецька мова 

1. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 

2010 

2. Grammatik Intensivtrainer B1 von Magdalena Ptak- Langenscheidt KG, 

Berlin und München, 2010  

3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. – Berlin und München : Langenscheidt, 2001. 

4. Mit Erfolg zu telc Deutsch B2 Übungsbuch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 

2012 

5. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger – Aufbaustufe. Ernst Klett Sprachen, 

Stuttgart, 2012 

 

Французька мова 

1. Baril D. Techniques de l’expression écrite et orale. – Paris: Editions Dalloz, 

2008. 

2. Miquel C. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau avancé. Paris: CLE 

International, 2012. 

3. Réussir le DALF C1 - C2. Paris : Didier, 2007. 

4. Struve-Debeaux A. Maîtriser la grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: 

Belin, 2012.  

 

 

 

В.о. завідувача кафедри іноземної філології  

та перекладу, к.філол.н., доцент       А.П. Болотнікова 

 


