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Під час вступного екзамену з іноземної мови до аспірантури абітурієнти 

мають виконати тестові завдання на визначення рівня мовної компетенції, 

сформованості рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних 

навичок. 

Структура екзамену 

Вступний екзамен складається з 2 частин: 

1) лексико-граматичного тесту на множинний вибір (20 питань). Час 

виконання – 30 хвилин; 

2) письмового перекладу за допомогою словника рідною мовою 

оригінального тексту за фахом. Обсяг тексту – 1800 друкованих знаків. 

Час виконання – 60 хвилин. 

 

Тематика, що перевіряється 

1) Граматичний матеріал: 

 Артиклі. Прийменники. Займенники. Іменник та його категорії. Утворення 

множини іменників. Присвійний відмінок. Прикметник. Ступені 

порівняння прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

Числівник. Словотворення. Часи дієслів групи Indefinite (Active Voice). 

Порядок слів розповідного речення. Головні та другорядні члени речення. 

Типи питальних речень. Дієприкметник Participle I (форми). Часи дієслів 

групи Continuous (Active Voice). Дієприкметник Participle II (форми). Часи 

дієслів групи Perfect (Active Voice). Безособові речення. Конструкція there 

is, there are. Емфатична конструкція it is (was) … that (who) …та інші 

емфатичні конструкції. Слова-замісники. Пасивний стан дієслів. Часи 

дієслів груп Indefinite, Continuous, Perfect  (Passive Voice). Особливості 

вживання речень у пасивному стані. Сполучники. Складні речення.  

Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Типи підрядних 

речень. Непряма мова. Узгодження часів. Дієприкметники Participle I i 

Participle II (форми та функції). Дієприкметникові комплекси. Незалежний 

дієприкметниковий комплекс. Інфінітив, його форми та функції. Об’єктний 



інфінітивний комплекс. Суб’єктний інфінітивний комплекс. 

Прийменниковий інфінітивний комплекс. Герундій, його форми та функції. 

Герундіальні комплекси. Модальні дієслова. Умовний спосіб. 

2) Лексичний матеріал: 

- специфічна лексика з конкретної галузі знань; 

- загальнонаукова лексика лексика з тем. 

Критерії оцінювання 
 

1) Лексико-граматичний тест на множинний вибір (20 питань). За кожну 
невірну відповідь нарховується 1 штрафний бал. Тест оцінюється за 5-бальною 
шкалою. 

 
Кількість штрафних балів Оцінка 

0-2 5 

3-4 4 

5-8 3 

9 та більше 2 

 
 
 
2) Письмовий перекладу оригінального тексту за фахом (1800 друкованих 

знаків) оцінюється за 5-бальною шкалою. 
 

Кількість штрафних балів Оцінка 
0-4 5 
4,5-8 4 
8,5-16 3 
16,5 та більше 2 

 
 
Штрафні бали нараховуються таким чином: 

1) серйозне порушення смислу 1 речення або відсутність у перекладі 1 

речення – 3 бали; 

2) помилка у термінологічній лексиці за фахом – 1 бал; 

3) інші помилки (нетермінологічні лексичні, граматичні, стилістичні) – 0,5 

бали.  



Загальна оцінка за екзамен розраховується як середнє арифметічне з 

результатів за кожну з двох частин та округляється до цілого числа (при цьому 

результати 3,5 та 4,5 округляються до 4 та 5 відповідно на користь абітурієнта). 

Якщо абітурієнт набрав менше 3 балів за будь-який з двох видів завдань, він 

отримує загальну оцінку «незадовільно». 
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