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ПЕРЕДМОВА 

  

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 р. № 

261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно 

до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, 

затверджених МОН, та правил прийому до відповідного вищого навчального 

закладу. 

Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 

309 (зі змінами) передбачено складання вступниками до аспірантури вступного 

іспиту з однієї з іноземних мов на вибір.  

Вступний іспит з іноземних мов (англійської, німецької, французької) до 

аспірантури має на меті визначення рівня підготовки вступників з іноземної мови 

та подальше спрямування навчання іноземній мові 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. Програма вступного 

іспиту засвідчує перехід від навчання володінню іноземною мовою до її 

практичного застосування, до використання її як засобу отримання та обміну 

необхідною інформацією. 

Програма відображає конкретні характеристики рівнів практичного 

володіння іноземною мовою та встановлює мінімум навчального матеріалу для 

розвитку передбачених навичок та умінь мовленнєвої діяльності.  

Вступний іспит до аспірантури з іноземної мови передбачає засвоєння навчальних 

програм  «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна 

мова» для майбутніх фахівців спеціальності 051 «Економіка». 

Вступний іспит до аспірантури з іноземної мови визначає рівень знань 

іноземної мови професійного спрямування та перевіряє комунікативну 

компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.  

Загальною метою програми викладання іноземних мов для професійного 

спілкування є формування у аспірантів професійних мовних компетенцій, що 

сприяє їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті 

навчального, професійного  та  наукового середовищ.  

Вступне оцінювання ставить за мету визначити рівень комунікативної мовної 

компетенції абітурієнтів відповідно до вимог програми. Тематика розділів 

програми розроблена з урахуванням специфіки професії вступників і є 

уніфікованою програмою, що дає можливість охопити основну проблематику 

навчального курсу «Іноземна мова  за професійним  спрямуванням» та «Ділова 

іноземна мова» . 

Практичне володіння іноземною мовою передбачає демонстрування високого 

рівня сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої компетенцій. 

Функціональна компетенція включає володіння іноземною мовою для 

академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела), 



 

анотувати та реферувати їх; слухати та конспектувати лекції; готувати та 

проводити презентації та семінари. Мовна компетенція передбачає володіння 

вступником орфографічними, орфоепічними, лексичними, фонетичними, 

граматичними та стилістичними нормами сучасної іноземної мови. Мовленнєва 

компетенція охоплює рецептивні та продуктивні вміння. Вступник до 

аспірантури повинен брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в 

обсязі, передбаченому програмою матеріалу.  

Вимоги до навичок та вмінь в мовленнєвій діяльності 

ЧИТАННЯ 

Вступник до аспірантури повинен вміти:  

– виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху 

відповідно до завдань , розроблених кафедрою іноземних мов , що 

полягають у розумінні змісту й отриманні різноманітної інформації з 

оригінального джерела;  

– читати й розуміти тексти загальнонаукового та професійно орієнтованого 

характеру;  

– володіти всіма видами читання (вивчаючим, ознайомлювальним, 

переглядовим і пошуковим);  

– читати без словника зі швидкістю 500-550 друкованих знаків за хвилину 

(обсяг матеріалу для одноразового контролю – 900 друкованих знаків);  

– читати за допомогою галузевого словника зі швидкістю не менш, ніж 300 

друкованих знаків за хвилину (обсяг матеріалу для одноразового 

контролю – не менш, ніж 1200-1500 друкованих знаків за одну 

академічну годину);  

– робити висновки на основі переробки отриманої інформації.  

АУДІЮВАННЯ 

Під час проведення аудіювання вступник до аспірантури повинен розуміти:  

– запитання екзаменаторів;  

– короткі висловлювання й коментарі екзаменаторів;   

– пожвавлену розмову носіїв мови;  

– текст, представлений для аудіювання, 

– нормативне мовлення, яке здебільшого зустрічається в суспільному, 

професійному або академічному житті,  

– інформацію з засобів масової інформації про суспільно-політичне життя 

держави.   

 ГОВОРІННЯ 

Вступник до аспірантури повинен вміти: 

       Монологічне мовлення:  

– представляти себе;  

– володіти мовленнєвим етикетом повсякденного й професійного 

спілкування;  



 

– володіти всіма видами монологічного мовлення (інформування, 

пояснення, уточнення тощо);  

– проводити презентації;  

– робити коротке непідготовлене повідомлення за тематикою, що 

визначена екзаменатором;  

– виступати на конференціях з доповідями та повідомленнями. 

        Діалогічне мовлення:  

– починати бесіду, вести та завершувати її;  

– вести бесіду, демонструючи елементи розпиту, пояснення, висловлення 

власної думки і та ін.  

– вміти встановлювати контакти у ситуаціях повсякденного, професійного 

та наукового спілкування (контакти по телефону, обмін інформацією / 

дискусія / диспут у ході семінарів, конференцій тощо).  

 

ПИСЬМО 
 

Вступник до аспірантури повинен вміти реалізовувати на письмі 

комунікативні цілі  

– писати зрозумілі, детальні тексти на теми (у межах своєї сфери інтересів), 

узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості 

джерел;  

– писати чіткі, детальні описи дійсних або уявних подій чи вражень, 

виділяючи зв’язки між думками у вигляді чіткого зв’язного тексту і 

дотримуючись особливостей відповідного жанру;  

– писати твір з послідовно розгорнутою аргументацією, належним чином 

підкреслюючи важливі думки;  

– продукувати чітке, змістовне, об’ємне писемне мовлення з послідовним 

плануванням та розподілом на абзаци;  

– писати анотації;  

– писати тези / доповіді;  

– фіксувати потрібну інформацію в ході спілкування / аудіювання.  

ПЕРЕКЛАД 
 

 Під час проведення перекладу матеріалу вступник до аспірантури повинен 

вміти:  

– працювати з двомовним та одномовним словниками;  

– вибрати з двомовного словника відповідні українські або іншомовні 

еквіваленти;  

– давати адекватний переклад на основі розпізнавання синтаксичної 

структури речення та враховуючи його граматичні особливості.  

 

 

 



 

Граматичний матеріал 
Англійська мова 
Іменник. Однина та множина. Присвійний відмінок. Іменник в ролі 

препозитивного означення. 

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля. Відсутність артикля   

Прикметник. Ступені порівняння 

Займенник Вживання особових, вказівних, присвійних, неозначених і питальних 

займенників 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. 

Дієслово. Дійсний, умовний і наказовий способи . Часи дієслова у активному та 

пасивному стані. Теперішній, минулий та майбутній простий, тривалий, 

завершений і завершений тривалий час. Узгодження часів. 

 Модальні дієслова та їх еквіваленти.  

Безособові  форми  дієслова. Інфінітив, форми, функції в реченні, об’єктний та 

суб’єктний звороти.  

Дієприкметник, форми, функції в реченні, незалежний дієприкметниковий зворот. 

Герундій, форми, функції в реченні. 

Прислівник. 

Прийменник. 

Сполучник. 

Порядок слів у реченні. Типи речень. Головні та другорядні члени речення. 

Типи питальних речень: загальне, альтернативне, розділове, спеціальне. 

Спонукальні речення. 

Складносурядне та складнопідрядне речення 

Непряма мова 

 

Німецька мова 

Артикль: відмінювання і використання означеного і неозначеного артиклів, 

відсутність артикля. 

Іменник: рід іменника, утворення множини, відмінювання іменників. 

Прийменники: прийменники, що управляють давальним відмінком; прийменники, 

що управляють знахідним відмінком; прийменники, що управляють давальним 

або знахідним відмінком. 

Прикметник: ступені порівняння. 

Займенники: особові, присвійні, вказівні, заперечні, займенники sich, man, es. 

Числівники: кількісні та порядкові. 

Дієслово: слабкі та сильні дієслова; неправильні дієслова; основні форми 

дієслова; утворення і використання часових форм дієслова в індикативі; 

утворення і використання часових форм пасиву. 

Засоби вираження модальності: модальні слова, модальні слова з пасивним 

інфінітивом, інфінітивні конструкції  sein (haben) + zu + Infinitiv та конструкція  

lassen sich + Infinitiv. 



 

Безособові форми німецького дієслова: інфінітив, його форми та функції; 

знахідний відмінок з інфінітивом, інфінітивні звороти um (statt, ohne) + zu + 

Infinitiv. 

Дієприкметник теперішнього та минулого часу, його форма та функції; 

дієприкметник теперішнього часу та  дієприкметник минулого часу в функції 

означення; дієприкметник теперішнього часу з часткою zu в ролі означення, 

поширене означення; відокремлені дієприкметникові звороти. 

Сполучники: найбільш поширені сурядні та підрядні сполучники.  

Речення: прямий та зворотний порядок слів в простому та складному реченнях; 

порядок слів у питальному та спонукальному реченнях; порядок слів у 

складносурядному та складнопідрядному реченнях; типи підрядних речень. 

 

Французька мова 

Артиклі.  

Іменники. 

Детермінативи. 

Прикметники: рід, число. Ступені порівняння якісних прикметників. Числівники: 

якісні та порядкові.   

Займенники.  

Дієслово: безособові, перехідні та неперехідні. Форми відмінювання. Утворення 

часів і їх вживання: présent, imparfait, passé composé, passé simple, plus-que-parfait, 

passé immédiat, passé antérieur, futur simple, futur antérieur, futur immédiat, futur dans 

le passé. Узгодження часів дійсного способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. 

Займенникові дієслова. Утворення пасивної форми.  

Безособові дієслова і вирази: іnfinitif présent et passé. Participe présent, participe 

passé, participe passé composé. Le gérondif.  

Прислівник. Розряди прислівників. Утворення прислівників. Вживання 

прикметників у значенні прислівників. Ступені порівняння прислівників.  

Прийменник: Значення і вживання прийменників. 

Сполучник: Сурядні сполучники. Підрядні сполучники. 

Словосполучення: Вільні і стійкі словосполучення.  

Просте речення. Головні члени речення. Види присудка (дієслівний та 

іменниковий). Узгодження підмета з присудком. Другорядні члени речення. 

Порядок слів у стверджувальному і питальному реченнях. Виділення членів 

речення. 

Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Види 

підрядних речень. Підрядне речення додаткове. Інфінітивний зворот. Непряма 

мова. Підрядне речення означальне. Підрядні речення обставинні ( часу, місця, 

причини, мети, умовні, порівняльні, поступки). Абсолютний дієприкметниковий 

зворот. Розділові знаки. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПIРАНТУРИ 
 

1. Читання зі словником оригiнального тексту з фаху «Економіка» з точною 

передачею змiсту прочитаного у формi письмового перекладу рiдною мовою. 



 

Обсяг тексту 1700 - 2000 друкованих знакiв. Термiн виконання завдання - 45 

хвилин. Форма перевiрки - читання частини тексту вголос; перевiрка 

пiдготовленного письмового перекладу.  
  

2. Ознайомче читання (без словника) оригiнального тексту з фаху.  

Обсяг 800 - 1000 друкованих знакiв. Час на пiдготовку 5-10 хвилин. Форма 

перевiрки - передача змiсту тексту у формi переказу рiдною або iноземною 

мовою.  
   

3. Бесiда iноземною мовою з питань, пов’язанних з фахом та науковим 

дослiдженням (спецiальна термiнологiя за фахом).   

 

Теми для бесіди іноземною мовою: 

1) англійська мова: 

1. My future profession.   

2. Contemporary state of Ukrainian agricultural branch.  

3. Agriculture of Great Britain. 

4. European Union and foreign language learning.  

5. Famous economists. 

6. Environmental protection in Ukraine.  

7. Modern Ukraine’s economic policy.  

8. My educational establishment. 

9. About «Master’s paper» 

 

2) німецька мова 

1. Mein zukünftiger Beruf. 

2. Die Entwicklung der Landwirtschaft in der Ukraine heutzutage. 

3. Die Landwirtschaft der BRD. 

4. Die Europäische Union und Fremdsprachenlernen. 

5. Berühmte Wirtschaftler. 

6. Umweltschutz in der Ukraine. 

7. Moderne Wirtschaftspolitik in der Ukraine. 

8. Meine Hochschule. 

9. Über meine Magisterarbeit. 

 

3) французька мова 

1. Ma future spécialité. 

2. L’état contemporain de l’agriculture en Ukraine. 

3. L’agriculture de la France. 

4. L’union européenne et l’étude des langues étrangères. 

5. Les économistes célèbres. 

6. La protection de l’environnement. 

7. La politique économique contemporaine de l’Ukraine. 

8. Mon établissement d’enseignement  supérieur. 

9. Mon travail de magistère. 



 

Рекомендовані запитання до співбесіди: 

1. Яка тема Вашого майбутнього дисертаційного дослідження?   

2. Чим зумовлений вибір теми Вашого майбутнього дисертаційного 

дослідження?   

3. Який напрям Вашого майбутнього дисертаційного дослідження?   

4. Чи маєте Ви публікації у фахових виданнях? Назвіть їх.   

5. Чи брали Ви участь у науковій діяльності до вступу до аспірантури?  

6. Чи брали Ви участь у роботі наукових гуртків? Яких саме? 

7. У яких науково-практичних конференціях Ви брали участь?   

8.  Яка була тема Вашої магістерської роботи?   

9. Якими знаннями, вміннями, навичками Ви оволоділи під час навчання в 

магістратурі?   

10. У якій установі (організації) Ви працюєте? Яку посаду займаєте?  

  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ 

НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ ДО АСПІРАНТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА) МОВА” 

Оцінка Бали Характеристика усних відповідей 

ВІДМІННО 180-200 І. Перше питання (Читання і письмовий 

переклад зі словником фахового тексту 

українською мовою) 

Абітурієнт повинен виразно, дотримуючись 

правил вимови й інтонаційного оформлення 

речення, прочитати вголос вказану частину 

фахового тексту та зробити переклад. 

Оцінка «відмінно» передбачає повне 

розуміння тексту, його адекватний 

літературний письмовий переклад зі 

словником. Допускається 2-3 помилки  

лексичного або граматичного характеру. 
 

//. Друге питання (Анотування англомовного 

(німецькомовного, франкомовного) фахового 

тексту іноземною мовою) 

Абітурієнт чітко, логічно та повно аналізує 

фаховий текст, правильно визначає його 

основну ідею, вживає для анотування 

7-6 стандартних кліше. Допускається 2-3 

помилки  лексичного або граматичного 

характеру. 

 

 



 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою 

на задану тему) 

Абітурієнт грамотно продукує монологічне 

повідомлення на задану тему (15-12 речень), 

висловлює власну думку та полемізує. 
 

ДУЖЕ ДОБРЕ 160-179 І. Перше питання (Читання і письмовий 

переклад зі словником фахового тексту 

українською мовою) 

Абітурієнт чітко та виразно, 

дотримуючись правил вимови й інтонації, 

читає вказану частину тексту та здійснює 

літературний переклад українською мовою 

зі словником. Оцінка "дуже добре" 

можлива при достатньо повному розумінні 

змісту тексту. Допускаються певні 

неточності у вигляді 4-5 несуттєвих помилок 

лексичного та граматичного характеру, що 

не впливають на 

загальне смислове сприйняття перекладу. 

 

//. Друге питання (Анотування англомовного 

(німецькомовного, франкомовного) фахового 

тексту іноземною мовою) 

Абітурієнт чітко, логічно та повно аналізує 

фаховий текст, правильно визначає його 

основну ідею, вживає для анотування 

6-5 стандартних кліше. Допускається до 4 

помилок лексичного або граматичного 

характеру. 

 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою 

на задану тему) 

Абітурієнт грамотно продукує монологічне 

повідомлення на задану тему (11-10 речень), 

висловлює власну думку та полемізує. 
 

ДОБРЕ 140-159 І. Перше питання (Читання і письмовий 

переклад зі словником фахового тексту 

українською мовою) 

Абітурієнт чітко та виразно, 

дотримуючись правил вимови й інтонації, 

читає вказану частину тексту та здійснює 

літературний переклад українською мовою 

зі словником. Оцінка "добре" 



 

можлива при достатньо повному розумінні 

змісту тексту. Допускаються певні 

неточності у вигляді 6-5 несуттєвих помилок 

лексичного та граматичного характеру, що 

не впливають назагальне смислове 

сприйняття перекладу. 

 

//. Друге питання (Анотування англомовного 

(німецькомовного, франкомовного) фахового 

тексту іноземною мовою) 

Абітурієнт чітко, логічно та повно аналізує 

фаховий текст, правильно визначає його 

основну ідею, вживає для анотування 

5-4 стандартних кліше. Допускається до 5 

помилок лексичного або граматичного 

характеру. 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою 

на задану тему) 

Абітурієнт грамотно продукує монологічне 

повідомлення на задану тему (9-8 речень), 

висловлює власну думку та полемізує. 
 

ЗАДОВІЛЬНО 120-139 І. Перше питання (Читання і письмовий 

переклад зі словником фахового тексту 

українською мовою) 

Абітурієнт демонструє задовільні фонетичні 

та інтонаційні навички при читанні тексту. 

При перекладі допускається 6-7 суттєвих 

неточностей. Абітурієнт не зовсім чітко 

може перекласти визначену частину тексту 

зі словником. 

 

//. Друге питання (Анотування англомовного 

(німецькомовного, франкомовного) фахового 

тексту українською мовою) 

Абітурієнт аналізує фаховий текст, визначає 

його основну ідею, вживає для анотування 

5-6 стандартних кліше, які функціонують в 

українській мові. Допускається до 4 помилок 

лексичного характеру або неточностей в 

передачі його змісту. 

 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою 

на задану тему) 

Абітурієнт продукує монологічне 



 

повідомлення на задану тему (7-6 речень), 

допускаючи 5-6 помилок лексичного або 

граматичного характеру. Недостатній рівень 

володіння програмним лексичним та 

граматичним матеріалом не дозволяє 

абітурієнту висловити й аргументувати свою 

точку зору у заданій комунікативній 

ситуації. 
 

ДОСТАТНЬО 100-119 І. Перше питання (Читання і письмовий 

переклад зі словником фахового тексту 

українською мовою) 

Абітурієнт читає фаховий текст, допускаючи 

фонетичні та інтонаційні неточності та 

здійснює неточний його переклад 

(допускається більше 7 суттєвих 

неточностей).  

 

//. Друге питання (Анотування англомовного 

(німецькомовного, франкомовного) фахового 

тексту українською мовою) 

Абітурієнт неточно аналізує фаховий текст, 

нечітко визначає його основну ідею, 

використовуючи для анотування 2-4 

стандартних кліше, які функціонують в 

українській мові.  

 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою 

на задану тему) 

Недостатній лексичний запас та рівень 

володіння граматичним матеріалом не 

дозволяє абітурієнтові продукувати 

монологічне повідомлення та вести бесіду 

на задану тему. Абітурієнт допускає 10 і 

більше помилок, які перешкоджають 

адекватному сприйняттю думки. 
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