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Вступні іспити з іноземної мови до аспірантури проводяться з 
метою перевірки системності знань та рівня підготовленості з 
іноземної мови професійного спрямування, сформованості у 
вступників до аспірантури навичок і вмінь користуватися іноземною 
мовою у сфері професійного спрямування. 

Під час вступного іспиту перевіряються: 
> вміння читати та повністю розуміти автентичні тексти, 

пов'язані з професійною тематикою; 
> знання професійної лексики іноземної мови; 
> знання базової граматики іноземної мови; 
> ступінь сформованості писемного мовлення. 

 
Форма проведення іспиту –  письмовий тест. 
 
Тест складається з таких питань: 
1. Завдання на перевірку навичок читання. 
Прочитайте текст. Виберіть один найкращий варіант відповіді на 
запитання до тексту (пропонується п'ять запитань). 
2. Завдання на перевірку знань лексичних елементів. 
Виберіть варіант, який має бути на місці пропуску (пропонується 
15 завдань). 
3. Завдання на перевірку знань та вмінь користуватися 
граматичними ресурсами мови. 
Виберіть правильну форму дієслова (пропонується ЗО завдань). 
 
Перелік граматичних тем, знання яких перевіряються за 

допомогою тестів: 
 

Англійська мова 
Іменник. 
Присвійний відмінок. 
Ступені порівняння прикметників та прислівників. 
Усі часові форми дієслова в активному та пасивному станах. 
Модальні дієслова та їх еквіваленти. 
Узгодження часів. 
Три типи умовних речень. 
Об'єктно-інфінітивна, об'єктно-дієприкметникова та 

суб'єктно-інфінітивна конструкції. 
Форми на - ing (герундій, дієприкметник І). 
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Німецька мова 
Усі часові форми дієслова в активному та пасивному стані.  
Модальні дієслова. 
Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Артикль. 
Ступені порівняння прикметників та прислівників. 
Займенник. 
Прийменник. 
 

Французька мова 
Усі часові форми дієслова в активному та пасивному стані. 
Узгодження часів. 
Способи дієслова. 
Дієприкметники. 
Безособові форми дієслова. 
Займенники. 
Ступені порівняння прикметників та прислівників. Артикль. 
 
Критерії оцінювання письмових відповідей: 
 

Оцінювання здійснюється за 100-баловою шкалою. 
 

За системою 
КНТЕУ 

За національною системою За шкалою ЄКТС 

90-100 відмінно А 
82-89 дуже добре В 
75-81 добре С 
69-74 задовільно D 
60-68 достатньо Е 
35-59 

незадовільно 
FX 

1-34 F 
Загальна кількість балів за всі правильно виконані завдання – 100. 

 
За правильне виконання кожного завдання нараховується 2 бали: 
1. Правильно виконані п'ять завдань першого тесту 

оцінюються у 10 балів. 
2. Правильно виконані п'ятнадцять завдань другого тесту 

оцінюються у 30 балів. 
3. Правильно виконані тридцять завдань третього тесту 

оцінюються у 60 балів 
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