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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

 

В межах фахового іспиту з іноземної (англійської) мови для вступу до 

аспірантури перевіряється та оцінюється практична підготовка абітурєнтів з 

англійської мови, що має відповідати рівню В2. 
 

До складання фахового вступного іспиту з англійської мови 

допускаються студенти-випускники магістратури з рівнем володіння 

англійською мовою В2. Іспит складається з письмового тестування. яке 

містить завдання на перевірку рівня володіння лексико-граматичним 

матеріалом та навичок аналітичного читання.  

Тестування проводиться англійською мовою з метою визначення рівня 

сформованості предметно-фахової компетенції абітурієнтів за шкалою і 

критеріями, які подані у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти 

і рекомендовані міністерством освіти і науки України №14/18.2-481 від 

02.03.2015. 
 

Для проведення вступного іспиту організується екзаменаційна комісія в 

складі голови та екзаменаторів комісії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
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Метою фахового іспиту з іноземної (англійської) мови для вступу до 

аспірантури (рівень В2) є виявлення готовності і можливості абітурієнта 

засвоїти обрану програму з підготовки аспірантів. 
 

До основних завдань вступного іспиту з англійської мови можна 

віднести такі: 
 

– визначити відповідність рівня підготовки абітурієнта з 

англійської мови вимогам рівня В2; 

– виявити здатності претендентів до різноманітних видів аналізу 

конкретного мовного матеріалу; 

– перевірити навички абітурієнтів застосовувати додаткову 

інформацію в процесі реалізації практичних завдань вступного 

іспиту; 

– визначити  здібності  вищезазначених  претендентів  до  науково-

дослідницької діяльності; 

– виявити галузі їх наукових інтересів. 

 

 

2. ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ 
 

НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ІСПИТІ 
 
 
 

Вступний іспит до аспірантури передбачає перевірку та оцінку 

сформованості у абітурієнтів предметно-фахової компетенції: комунікативної, 

соціокультурної, професійної тощо. Кандидати повинні володіти 

комунікативними уміннями та навичками мови згідно вимог, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами  щодо рівня 

підготовки В2. 
 

На вступному фаховому іспиті до аспірантури з іноземної (англійської) 

мови вступники повинні продемонструвати здатність: 
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– розуміти основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні 

теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його/її 

спеціалізації; 

– взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що 

робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без 

напруги для кожної зі сторін; 

– робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і 

може викласти свій погляд на основну проблему, показати 

переваги та недоліки різних варіантів; 

– продемонструвати сформованість лексико-граматичної, 

орфографічної та орфоепічної компетенцій рівня В2. 

 

 
 

3. ЗМІСТ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Grammar 

1. Adjectives and adverbs 

2. Future continuous 

3. Future perfect 

4. Future perfect continuous 

5. Mixed conditionals 

6. Modals – can’t have, needn’t have 

7. Modals of deduction and speculation 

8. Narrative tenses 

9. Passives. Past perfect 

10. Past perfect continuous 

11. Phrasal verbs, extended 

12. Relative clauses 

13. Reported speech 

14. Will and going to, for prediction 

15. Wish 

http://www.examenglish.com/grammar/b1_future_continuous.htm
http://www.examenglish.com/grammar/future_perfect.htm
http://www.examenglish.com/grammar/mixed_conditionals.htm
http://www.examenglish.com/grammar/b1_past_modals.htm
http://www.examenglish.com/grammar/B1_simple_passives.htm
http://www.examenglish.com/grammar/B1_past_perfect.htm
http://www.examenglish.com/grammar/d_relative_clauses.htm
http://www.examenglish.com/grammar/B1_reported_speech.htm
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16. Would expressing habits, in the past 

Vocabulary 

1) Science and scientists. Types of scientific production.  

2) Communication  

3) Creativity and invention  

4) Fame and celebrity  

5) Interactive multimedia 

6) Virtual reality   

7) Academic integrity  

10) Law and order  

11)  Science and society 

12)  Science and innovations 

11) Classroom interaction as an effective way of learning  

 

4. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

(АНГЛІЙСЬКОЇ) 

       Вступний іспит з іноземної (англійської) мови до аспірантури складається 

з двох частин: лексико-граматичний тест та читання, й відбувається у формі 

письмового тесту.  

1) Лексико-граматичний тест. Метою лексико-граматичного тесту є 

перевірка рівня сформованості лексичної та граматичної 

компетентностей у межах вимог, передбачених рівнем В 2 згідно із 

«Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти». 

Аспіранти мають виконати тестові завдання 1 – 20, обравши один вірний 

варіант відповіді з чотирьох запропонованих. Завдання 21-25 

потребують корегування запропонованих речень. Завдання 26 містить 

12 пунктів та передбачає вибір однієї лексичної одиниці з чотирьох 

запропонованих. Завдання 27 містить 10 пунктів та передбачає 

перевірку вмінь утворювати нові лексичні одиниці на основі 

запропонованих слів.  

http://lukelanguagetraining.com/b2c1-vocabulary-communication/
http://lukelanguagetraining.com/b2c1-vocabulary-creativity-and-invention/
http://lukelanguagetraining.com/b2c1-vocabulary-fame-and-celebrity/
http://lukelanguagetraining.com/b2c1-vocabulary-funny-business/
http://lukelanguagetraining.com/b2c1-vocabulary-law-and-order/
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2) Читання. Тестові завдання (1-8), що пропонуються вступникам, 

спрямовані на перевірку рівня сформованості компетентності в читанні, 

а саме: детальне розуміння змісту прочитаного, вміння встановлювати 

значення лексико-граматичних одиниць на основі контексту. Кількість 

текстів – 1.  

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Тестові завдання 1-20 та 26 (1-12) лексико-граматичної частини 

оцінюється в 2 бали, завдання 27 (1-10) оцінюється в 1 бал. Тестові завдання 

частини «Читання» (1-8) оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів – 

100. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

80-100 А відмінно   

79-68 В 
добре  

67-59 С 

58-40 D 
задовільно  

39-30 Е  

29-0 FX незадовільно  
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