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До рецептивних умінь належать аудіювання та читання: 

Аудіювання: – розуміти запитання екзаменаторів; 

– розуміти короткі висловлення й коментарі екзаменаторів; 

– розуміти основний зміст і деталі аудіотекстів; 

– розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як 

на близькі, так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в 

особистому суспільному, академічному або професійному житті 

(Лише надзвичайний фоновий шум, неадекватна структура 

висловлювання та/або вживання ідіоматизмів впливає на здатність 

розуміти почуте.); 

– розуміти пожвавлену розмову носіїв мови; 

– розуміти основне з лекцій, розмов і доповідей та інших форм 

академічної/професійної презентації, які за змістом і лінгвістично є 

складними; 

– розуміти повідомлення й оголошення на конкретні та 

абстрактні теми, мовлення яких нормативне; 

– розуміти нормативне мовлення, яке здебільшого 

зустрічається у суспільному, професійному або академічному 

житті, і визначати погляди і ставлення мовця так само добре, 

як зміст інформації; 

– фіксувати потрібну інформацію в ході аудіювання; 

– розуміти більшість теленовин і передач про поточні справи; 

– розуміти документалістику, інтерв‘ю тощо. 

Читання: – читати й розуміти тексти загальнонаукового та професійно 

орієнтованого характеру; 

– володіти всіма видами читання (ознайомлювальним,вивчаючим, 

переглядовим і пошуковим); 

– робити висновки й умовиводи на основі переробки отриманої 

інформації. 

 

До продуктивних умінь належать говоріння, письмо та переклад: 

Говоріння: 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, поєднуючи 

елементи опису, оповідання й міркування; 

– виступати на конференціях з доповідями та повідомленнями. 

Діалогічне мовлення: 

– починати, вести й завершувати бесіду; 

– вести бесіду, демонструючи елементи розпиту, пояснення, 

висловлення власної думки і т. ін. 

– уміти встановлювати контакти у ситуаціях повсякденного, 

професійного та наукового спілкування (контакти по 

телефону, обмін інформацією/ дискусія/ диспут у ході семінарів, 

конференцій тощо); 

– фіксувати потрібну інформацію в ході спілкування. 



Письмо: – реалізувати на письмі комунікативні наміри: 

1) писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у межах своєї 

сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з 

певної кількості джерел; 

2) робити детальні описи дійсних або уявних подій чи вражень, 

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

дотримуючись стильових норм відповідного жанру; 

3) писати твір з послідовно розгорнутою аргументацією, належним 

чином підкреслюючи значущі думки; 

4) продукувати чітке, змістовне, об‘ємне писемне мовлення з 

належним послідовним плануванням та структуруванням; 

писати анотації; 

5) писати тези/ доповіді; 

6) використовувати правила написання слів та пунктуації. 

* У письмовому мовленні допускається інтерференція з боку 

рідної мови, що не впливає на адекватність сприйняття змісту 

повідомлення. 

Переклад: – працювати з двомовним та одномовним словником; 

– вибрати з двомовного словника відповідні українські або іншомовні 

еквіваленти; 

– давати адекватний переклад на основі розпізнавання синтаксичної 

структури речення 

 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО АСПІРАНТУРИ  

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

Вступний екзамен до аспірантури з іноземної мови складається з чотирьох 

питань.  

 

Перше питання 

1. Переклад автентичного наукового фахового тексту з англійської мови на 

українську. Обсяг – 1000 друкованих знаків. Час виконання - 15 хвилин. Допускається 

використання словників. 

 

Друге питання 

2. Письмове анотування україномовного тексту загальнонаукового характеру 

обсягом 2000 друкованих знаків. Час виконання - 15 хвилин. Допускається 

використання словників. 

 

Третє питання 

3. Лексико-граматичний тест. Час виконання - 20 хвилин. 

 

Четверте питання 

4. Бесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження. 

 



Критерії оцінювання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови 

1. При оцінюванні результату вступного екзамену враховується змістовність та 

ґрунтовність всіх відповідей майбутнього аспіранта на питання екзаменаційного білету, 

мовна, комунікативна, лінгвокраїнознавча та фахова компетенції майбутнього 

аспіранта, лексико-граматичний тест. Оцінювання відповідей здійснюється відповідно 

до вимог з конкретних питань. 

І. ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Переклад наукового тексту. 

Оцінка «Відмінно»  

(90-100 балів)  
виставляється за: 

Повне розуміння тексту, повний адекватний 

літературний переклад. Допускається 3-4 помилки 

граматичного або лексичного характеру. 

Оцінка «Добре»  

(75-89 балів) 
виставляється за: 

Достатньо повне розуміння тексту, адекватний 

літературний переклад зазначеного уривку. 

Допускається 5-6 помилок граматичного або 

лексичного характеру 

Оцінка «Задовільно»  

(60-74 бали) 
виставляється за: 

Недостатньо точне і повне розуміння тексту і тому 

недостатньо адекватний переклад зазначеного 

уривку. Допускається 7-8 помилок граматичного або 

лексичного характеру. 

Оцінка «Незадовільно»  

(нижче 60 балів) 

виставляється за: 

Нерозуміння основного змісту тексту, неадекватний 

переклад зазначеного уривку. Більше ніж 8 помилок 

граматичного або лексичного характеру. 

II. ДРУГЕ ПИТАННЯ: Анотування іноземною мовою української статті 

наукового змісту. 

Оцінка «Відмінно»  

(90-100 балів) 
виставляється за: 

Вільне володіння навичками анотування іноземною 

мовою україномовного тексту; змістовне, зв'язне, 

граматично правильне повідомлення; володіння в 

повному обсязі базовим лексичним матеріалом з проблем 

дослідження. Допускається 1-2 мовних помилки. 

Оцінка «Добре»  

(75-89 балів) 

виставляється за: 

Достатньо вільне володіння навичками анотування 

іноземною мовою україномовної статті; достатньо 

змістовне, зв'язне, граматично правильне 

повідомлення; володіння в достатньому обсязі 

базовим науковим лексичним матеріалом з проблем 

дослідження. Допускається 3-4 мовних помилки. 

Оцінка «Задовільно»  

(60-74 бали) 
виставляється за: 

Недостатньо вільне володіння навичками анотування 

іноземною мовою україномовного наукового тексту. 

Неповне розкриття теми. Недостатньо змістовне та 

зв'язне повідомлення. Володіння в недостатньому 

обсязі базовими науковими лексичними структурами. 

Допускається 5-6 мовних помилок. 

Оцінка «Незадовільно»  

(нижче 60 балів) 

виставляється за: 

Неволодіння навичками анотування іноземною мовою 

україномовної наукової статті. Нерозкриття теми; 

незмістовне та незв'язне повідомлення; неволодіння 

базовою науковою лексикою та граматичними 

структурами. Більше, ніж 7- 8 мовних помилок. 

IV. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: Діалогічне мовлення 

Оцінка «Відмінно»  

(90-100 балів) 
виставляється за: 

Вільне володіння діалогічним мовленням. Вміння вести 

бесіду на основі заданої комунікативної ситуації, 

аргументовано висловлювати свою точку зору. Кількість 



розгорнутих висловлювань - 10-12. При оцінюванні 

діалогічного мовлення враховуються такі параметри: 

лексична та граматична правильність, варіативність 

структур та лексичних словосполучень, змістовність 

досягнення комунікативної мети, логічна послідовність 

висловлення, стилістична відповідність мовних засобів. 

Допускаються 1-3 помилки граматичного або лексичного 

характеру. 

Оцінка «Добре»  

(75-89 балів) 
виставляється за: 

Достатньо вільне володіння діалогічним мовленням. 

Вміння вести бесіду на основі заданої комунікативної 

ситуації, достатньо аргументовано висловлювати 

свою точку зору. Кількість розгорнутих 

висловлювань - 8-10. При оцінюванні діалогічного 

мовлення враховуються такі параметри: достатня 

лексична та граматична правильність, достатньо 

зв'язне та логічно послідовне висловлення. 

Допускаються 4-6 помилок граматичного або 

лексичного характеру. 

Оцінка «Задовільно»  

(60-74 бали) 
виставляється за: 

Недостатньо вільне володіння діалогічним 

мовленням. Невміння вести бесіду на основі заданої 

комунікативної ситуації та недостатньо 

аргументоване висловлювання своєї точки зору через 

недостатній запас слів. Знижений темп мовлення, 

кількість висловлювань - 6-8. Допускаються 7-8 

помилок граматичного або лексичного характеру. 

Оцінка «Незадовільно»  

(нижче 60 балів) 

виставляється за: 

Невміння вести бесіду на основі заданої 

комунікативної ситуації через недостатній запас слів. 

Знижений темп мовлення. Кількість висловлювань 

менше, ніж 5. Більше, ніж 8 помилок граматичного 

або лексичного характеру. 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ 

На вступному іспиті майбутній аспірант виконує лексико-граматичний тест, 

побудований на базі тематики курсу навчання у вищих навчальних закладах, з метою 

контролю та оцінки рівня лінгвістичної сформованості. 

Час виконання тесту - 20 хвилин.  

 

За весь тест нараховується 100 балів: 

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах  

90-100 балів; 

Оцінка «добре» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 75-89 балів; 

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах  

60-74 балів; 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 

нижче 60 балів. 

 



Увага!  Кожна складова вступного екзамену оцінюється за 

100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка за вступний екзамен 

обчислюється як середнє арифметичне на основі всіх складових: 

 
- переклад наукового тексту; 

- анотування україномовної статті; 

- лексико-граматичний тест; 

- бесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження. 

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Граматичний матеріал 

 Word classes (lexical and function) 

 Articles 

 Main types of nouns and pronouns 

 Types and forms of adjectives and adverbs 

 Verb functions and classes 

 Variation in the verb phrase: tense, aspect, voice, and modal use 

 Types of phrases 

 Clause elements and clause patterns 

 Subject-verb concord 

 Negation 

 Word order choices 

 Subordination, coordination, and ellipsis 

 Types of clauses 

 Reported speech 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Biber, D.; Courad, S.; Leech, G. Longman Student Grammar of Spoken and Written 

English. – Harlow: Longman, 2003. 

Carter,R.& McCarthy, M. Cambridge Grammar of English. – Cambridge: CUP, 2007. 

Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: CUP, 

2005. 

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

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

Publishing, 2002. 

Foley, M. & Hall, D. Advanced Learner‘s Grammar. – Harlow: Longman, 2003. 

Paterson, K.; Harrison, M.; Yule, G. Oxford Practice Grammar. Advanced. – Oxford: 

OUP, 2004. 

Side, R. & Wellman, G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and 

Proficiency. – Harlow: Longman, 2002. 

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

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

Trappe, T. & Tullis, G. Intelligent Business English. Advanced Business English. – 

Harlow: Pearson Education Limited, 2007. 

Vince, M. & Clarke, S. Macmillan English Grammar in Context. – Oxford: Macmillan, 

2008. 



http://nauka.in.ua/en 

http://en.wikipedia.org 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Граматичний матеріал 

 Die Wortarten und ihre grammatischen Kategorien 

 Die Oppositionen Bestimmtheit/Unbestimmtheit und Thema/Rhema 

 Das Paradigma des Substantivs 

 Die grammatischen Kategorien des Adjektivs 

 Die Vorrangstellung des Verbs unter den Wortarten 

 Die grammatischen Kategorien des Verbs: Modus, Zeit, Genus 

 Die infiniten Formen des Verbs 

 Der Konjunktiv als Modus des Irrealen 

 Die Wortreihen und Wortfügungen 

 Das Subjekt und das Prädikat. Die Zweigliedrigkeit der Deutschen Sätze 

 Das erweiterte Attribut 

 Die Wortreihe und das Satzgefüge 

 Die Wortfolge. Die Rahmenkonstruktion im Deutschen 

 Die Typen der Nebensätze 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови. – К.: Освіта, 2002. 

Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О, Зеленко Т.Д. Практична граматика 

німецької мови. – Вінниця, 2004. 

Reimann M. Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache 240 Seiten 001575-

7,2009, Max Hueber Verlag 

SchmittD. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. – Kiew: Metodika, 2002. 

Em Neu- Übungsgrammatik. Max Hueber Verlag, 2000. 

Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache/hrsg. u. bearb. VonGünther 

Drosdowski in Zusammenarbeit mit Peter Eisenberg..[Autoren: Peter Eisenberg...]. – 

5..vôllig neu bearb. u. erw. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 

1995. 

Бичко Г., Кудіна О. Українсько-німецький розмовник.– К.:Освіта,1998. 

Басанець З.О., Бублик В.Н. Новий німецько-український та українсько- 

німецький словник. – Київ: А.С.К. – 2002. 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

Граматичний матеріал 

Laphrasesimple 

1. Laphraseassertive 

2. La phrase interrogative 

3. La phrase exclamative 

La forme interrrogative 

1. L‘interrogation totale 

2. L‘interrogation partielle 

3. Elle porte sur un élément de la phrase indiqué par un mot 

4. Interrogatif comme : 

La forme négative 



La sphère du nom 

1. Le genre et le nombre des nom 

– Le genre : masculin ou féminin 

– Le nombre : singulier ou pluriel 

– Les mots qui remplacent le nom : les pronom 

Les pronoms 

La sphère du verbe 

1. Les différents types de verbes 

2. Les temps du verbe au mode indicatif 

3. Le présent 

4. Le futur simple 

5. Le passé composé 

6. L‘imparfait 

7. Les autres modes 

8. Le mode infinitif 

9. Le mode conditionnel 

10. Le mode impératif 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С.Прискорений курс 

французької мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 3-тє 

авторське видання, виправлене. –К., 2007 – 383с. 

Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. –К., 2008 – 232с. 

Sylvie Poisson-Quinton, Michèle Мahéо - le Coadic, Аnne Vergne–Sirieys FESTIVAL 

1: Méthode de français. – France, 2009 – 159p. 
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Вступний іспит проводиться в письмовій формі. 

Тривалість іспиту 2 години (120 хвилин). 

 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних 

іспитах зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть 

менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі у конкурсі. 

 

Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості. 

 

У разі одержання однакової кількості балів вищу позицію в рейтинговому 

списку посідає вступник, який: 

- має більшу кількість наукових публікацій за обраною спеціальністю у 

вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях; 

- має більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) 

за обраною спеціальністю; 

- отримав призові місця за участь в Всеукраїнських олімпіадах та 

Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із дисциплін з відповідної 

галузі наук; 

- має вищий середній бал додатку до диплома; 



- має більшу кількість тез доповідей за обраною спеціальністю на наукових 

конференціях. 

- має сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, що підтверджує рівні В2-С2. 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 

від 13.05.2022 р.) 
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