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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До складання вступного іспиту до аспірантури допускаються всі особи, 
які мають вищу освіту. Вони повинні мати лінгвістичну компетенцію з 
практики усного та писемного англійської мовлення, практичної фонетики й 
практичної граматики.

Вступний іспит до аспірантури передбачає перевірку й оцінку 
сформованості у пошукувачів мовної компетенції та здатності самостійно 
мислити й реалізовувати здобуті знання в науковій роботі.

На вступному іспиті пошукувачі повинні продемонструвати володіння 
англійською мовою, переважно в її усній формі, на базі лексичного запасу в 
обсязі програмних вимог вищого навчального закладу.

Головною вимогою до теоретичної підготовки пошукувачів є знання 
сучасних наукових підходів до вивчення мови. Відповідь пошукувача з 
практики англійської мови повинна підтвердити достатньо повне володіння 
ним науковою інформацією (в обсязі програми вищої школи) щодо сучасного 
стану науки про мову, загальної наукової проблематики та методів наукового 
розгляду мовних явищ.

Відповідаючи на запитання одного з практичних аспектів вивчення 
мови, пошукувач повинен повністю розкрити зміст питання, показати своє 
вміння визначати, систематизувати та інтерпретувати мовні явища, виходячи 
із загальних закономірностей мовної системи та функціонування мови.



II. ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Граматична компетенція

* Граматична конструкція Шеге із/аге.
* Прийменник (ТЬе Ргерозіііоп).

Прийменник як частина мови. Класифікація прийменників.
Прийменники місця і часу. Прийменникові керування дієслів.
Відповідність англійських прийменників українським відмінкам.

* Іменник (ТЬе №ип).
Іменник як частина мови. Морфологічні ознаки іменника. Розряди
іменника за значенням. Число іменників. Відмінок іменників.
Утворення множини іменників. Особливості утворення окремих
випадків множини іменника.

* Артикль ( ТЬе Агіісіе).
Види артиклів. Основні правила вживання означеного та неозначеного 

артикля. Відсутність артикля.
* Прикметник (ТЬе Афесігуе)

Прикметник як частина мови. Морфологічні ознаки прикметника. 
Ступені порівняння прикметників.

* Прислівник (ТЬе А^егЬ).
П рислівник як частина мови. У творення прислівників від 

прикметників. Ступені порівняння прислівників. Прислівники місця, часу, 
способу дії, мети та їх вживання.

* Числівник (ТЬе ^ш ега ї).
Числівник як частина мови. Кількісні, порядкові та дробові числівники.
Творення числівників.

* Займенник (ТЬе Ргопоип).
Займенник як частина мови. Морфологічні ознаки займенника. 

Класифікація займенників. Особові займенники. Називний та об'єктний 
відмінки особових займенників. Присвійні займенники: проста та абсолютна 
форма. Неозначені займенники: зоте, апу, по та похідні від них. Вказівні та 
питальні займенники.

* Дієслово (ТЬе УегЬ).
Дієслово як частина мови. Граматичні категорії дієслова. Особові та 

неособові форми дієслова. Правильні та неправильні дієслова. Відмінювання 
дієслів "іо Ье", "іо ЬаVе". Часові форми активного стану: утворення та 
вживання.

Ргезепі, Разі апгі Риіиге Іпдеїїпііе.
Ргезепі, Разі апгі Риіиге Сопііпиоиз.
Ргезепі апгі Разі РегГесі.
Ргезепі-РегГесі Сопііпиоиз. Поняття модальні дієслова 

та особливості їхнього вживання.
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Пасивний стан дієслова. Утворення та вживання Іпдейпіїе, Сопітиош, Регіес! 
Тешез пасивного стану. Особливості перекладу пасивних конструкцій на 
рідну мову. Узгодження часів.

Синтаксис
* Словосполучення.
* Поняття про речення. Просте речення. Види простих речень.
* Розповідні та питальні речення. Порядок слів у простому розповідному 

реченні. Безособові речення.
* Головні та другорядні члени речення.
* Підрядні речення умови і часу.
* Структура складного речення.

Словотвір
Загальні поняття про словотворення. Основні продуктивні словотворчі 

моделі. Аналіз слова та визначення його значення? на основі правил 
словотворення.

Лексична компетенція
Перелік розмовних тем

1. Я і моє найближче оточення. Особова ідентифікація: ім'я, вік, 
національність, професія. Моя сім'я. Рідні, друзі

2. Оселя: дім і квартира; меблі, побутові прилади тощо
3. Типовий робочий день. Вихідні. Улюблені заняття.
4. Людина і природа. Пори року та погода. Моя улюблена пора року.
5. Дозвілля та здоровий спосіб життя: відвідування кіно, театрів, 

спортивні ігри та заняття спортом. Свята та особливі дати. Країни та 
культури. Культурні стереотипи. Спорт у нашому житті.

6. Людина і суспільство. Географія англомовних країн. Побут і звичаї. 
Традиції святкування.

7. Британія та британці. Історичні місця та музеї Лондону.
8. Україна та українці. Міста та селища України. Київ. Визначні місця та 

музеї Києва.
9. Освіта. Мій університет. Моя спеціальність.



Теми для обговорення

1. Тке Ноизе оГ т у  Бгеат.

2. Тке Оео§гаркісаї Розіііоп оГ Огеаі Вгііаіп.

3. Соокіпд апгї Меаїз іп Шгаіпе.

4. Сїеапіпд-ир Бау іп Му Рїаі.

5. Шіпіег НоШауз іп Огеаі Вгііаіп.

6. Шіпіег НоШауз іп Шгаіпе.

7. Му Р атіїу  апгї Му Кеїаііуез.

8. Ріспіс. А Шаїкіпд Тоиг.

9. Кіеу -  іке Сарііаї оГ Шгаіпе.

10. Му № ііуе То^п/ Уіїїа§е.

11. 8корріп§ (Аі іке Берагітепі 8іоге)

12. Ооіпд іо іке Ткеаіге.

13. Оеіііпд аЬоиі То^п.

14. Іїіпеззез апгї Ткеіг Тгеаітепі.

15. 8рогіз апгї О атез іп Оиг ЬіГе

16. Тке Нізіогу оГ іке О іутріс Оатез.

17. БіГГегепі Меапз оГ Тгауеїїіпд.

18. Ооіпд іо іке Сіпета. Мап апгї іке Моуіез.

19. Му Риіиге РгоГеззіоп.

20. Му Шогкіпд Бау.

21. Тке Мап апгї Мизіс.

22. Сотриіег іп оиг ЬіГе.

23. Мап апгї Теїеуізіоп.

24. Н о^  І 8репгї Му Бау-оГГ.

25. Шгаіпіап Кеїідіоиз НоШауз.

26. Тке Оеодгаркісаї Розіііоп оГ Шгаіпе.

27. Ьопгїоп із іке Сарііаї оГ Огеаі Вгііаіп.

28. Шеаікег апгї 8еазопз.

29. Неаїіку Шау оГ ЬіГе.

30. Нізіогісаї Рїасез оГ Шгаіпе.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Оцінювання знань на вступному випробуванні проводиться за 4-бальною 

шкалою (від 2 до 5 балів):________________________________________________
Кількість

балів Вимоги

2

Відповіді на питання та додаткові питання відсутні.
Відповіді на поставлені питання відсутні, відповіді на більшість 
додаткових питань неправильні, під час відповіді допущено грубі 
граматичні, фонетичні та стилістичні помилки.
Відповіді більшість питання відсутні, на деякі додаткові питання дано 
неповні відповіді під час відповіді допущено грубі граматичні, 
фонетичні та стилістичні помилки.

3

Відповіді на поставлені питання неповні, частково відсутні, зміст 
жодного питання не розкрито повною мірою, під час відповіді 
допущено грубі граматичні, фонетичні та стилістичні помилки.
Відповіді на деякі питання відсутні, розкрито зміст лише одного 
питання, під час відповіді допущено грубі граматичні, фонетичні та 
стилістичні помилки.
Відповіді на питання неповні, зміст питань частково розкрито, під час 
відповіді допущено грубі граматичні, фонетичні та стилістичні 
помилки.

4

Відповіді на деякі питання неповні, зміст деяких питань розкрито лише 
частково, під час відповіді допущено граматичні фонетичні та 
стилістичні помилки.
Відповіді на більшість питань повні, зміст питань в основному 
розкрито, під час відповіді допущено ряд грубих граматичних, 
фонетичних і стилістичних помилок.
Відповіді на більшість питань повні, зміст питань в основному 
розкрито, під час відповіді допущено ряд граматичних, фонетичних чи 
стилістичних помилок.

5

Відповіді на питання повні, зміст питань розкрито, мовлення плавне, 
під час відповіді допущено незначні фонетичні, стилістичні та 
граматичні помилки.
Відповіді на питання повні, зміст питань розкрито, мовлення плавне, 
під час відповіді допущено незначні фонетичні та стилістичні помилки.
Відповіді на питання білета повні, зміст питань розкрито, мовлення 
плавне, граматично, фонетично та стилістично правильно оформлене.

Голова предметної комісії О.К. Яскевич


