
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ 

 

Вступ 

 

1. Вимоги до складання вступного випробування з іноземної мови.  

2. Порядок проведення випробування з іноземної мови. 

3. Перелік тем та питань, що виносяться на випробування з іноземної мови. 

4. Критерії оцінювання тестових завдань. 

5. Рекомендована література для підготовки до випробування з іноземної 

мови. 

 

Запропонована програма призначена для осіб, що вступають на 

навчання до аспірантури  Криворізького національного університету і 

володіють іноземною мовою в обсязі рівня B2, передбаченим 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Програмою курсу іноземної мови для студентів Криворізького 

національного університету  передбачається комплексне вивчення іноземної 

мови,   спрямоване на набуття студентами навичок володіння іноземною 

мовою у соціально-культурній, професійній і науковій сферах.  

Зміст навчального  матеріалу та організація учбового процесу   

забезпечують  практичне володіння мовою  як  засобом професійного та 

ситуативного спілкування. Курс граматики викладається в тісному зв'язку з 

лексикою. В результаті навчання студенти  засвоюють активний словник 

обсягом до 3000 лексичних та фразеологічних одиниць.  

 

По закінченні курсу вивчення іноземної мови студенти мають такі 

уміння: 

 

1. Читати  наукові тексти  іноземною мовою з  подальшим викладенням 

змісту прочитаного в усній або письмовій формі. 

2. Вести бесіду і висловлюватись на соціально-культурні і наукові теми 

з аргументуванням власної думки.  

3. Розуміти усне мовлення співрозмовника. 

4. Робити доповіді та повідомлення на основі прочитаних наукових 

текстів.   

5. Перекладати фахові та наукові тексти з іноземної мови на українську 

і з української мови на іноземну. 

6. Володіти засобами лексичних і граматичних трансформацій при 

перекладі. 

         7. Анотувати та реферувати прочитані наукові, фахові або технічні 

матеріали.          

 

 

 



Вимоги до складання вступного іспиту з іноземної мови 

до аспірантури Криворізького національного університету 
 

Програма вступного іспиту з іноземної мови передбачає демонстрування 

високого ступеня сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої 

компетенції. Функціональна компетенція включає володіння іноземною мовою 

для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела), 

анотувати і реферувати їх; готувати й проводити презентації та робити доповіді. 

Мовна компетенція передбачає володіння вступником орфографічними, 

орфоепічними, лексичними, фонетичними, граматичними та стилістичними  

нормами сучасної іноземної мови. Мовленнєва компетенція охоплює рецептивні 

та продуктивні вміння. До рецептивних умінь належить читання, до 

продуктивних – говоріння і письмо. 

 

Структура іспиту: 

 
1. Читання і письмовий переклад зі словником оригінального тексту з фаху. 

Обсяг 2000 друк. знаків. Час виконання 45 хв. 

2. Усний переклад оригінального тексту на рідну мову. Час виконання 10 хв. 

3. Повідомлення з теми, що вивчається  в вищому навчальному закладі.  
 

 

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Фонетика: 

- букви, звуки і правила читання; 

- приголосні; 

- голосні; 

- правила читання найголовніших буквосполучень; 

- наголос; 

- ритм; 

- інтонаційні особливості англійського речення; 

- вимова смислових груп. 

 

Морфологія і синтаксис: 

Підмет: 

 Формальний підмет “there” 

 Неозначений займенник “one” 

 Займенник “it” 

 Анафоричні займенники “this/these, that/those” 

 Займенник-замінник “one” 

 Неозначено-особовий підмет, виражений особовими 

займенниками “we, you, they” 

 Герундій 

 Інфінітив 



 Груповий підмет 

 Розщеплений підмет 

 Агентивний неживий підмет 

 Імпліцитний підмет 

 Суб’єктно-предикативний інфінітивний зворот 

 Підрядне підметове речення 

 

Присудок 

 Часові форми дієслова 

 Узгодження часових форм 

 Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий) 

 Пасивний стан дієслова 

 Складний номінативний присудок 

 Складні модальні присудки 

 Фразеологічний присудок 

 Інвертований присудок 

 Підрядне присудкове речення 

Додаток 

 Формальні додатки “it, one” 

 Займенники-замінники “that, those, these” 

 Інфінітив 

 Об’єктний предикативний інфінітивний зворот 

 Об’єктний предикативний дієприкметниковий зворот 

 Герундій 

 Інвертований додаток 

 Підрядне додаткове речення 

Обставини 

 Прислівники на -ly 

 Інфінітив у функції обставини мети, наслідку, ступеня 

 Дієприкметники І та ІІ і дієприкметникові звороти 

 Герундій та герундіальний зворот 

 Інвертована обставина 

 Абсолютна конструкція з дієприкметниками І та ІІ 

 Абсолютна номінативна конструкція 

 Еліптичні підрядні речення, що вводяться сполучником  if  

 Підрядні обставинні речення 

Означення 

 Неозначений артикль 

 Означений артикль 

 Прикметник 

 Прикметник та прикметникове словосполучення як 

правостороннє означення 



 Прикметники, утворені від особових імен (прізвищ) 

 Іменник як лівостороннє означення 

 Інфінітив та інфінітивні конструкції 

 Герундій 

 Дієприкметники І та ІІ і відповідні дієприкметникові звороти 

 Підрядне означальне речення  

Синтаксичні конструкції 

 Логічна емфаза 

 Порядок членів речення та речень 

 Порівняльні та псевдопорівняльні конструкції 

 Каузативні конструкції 

 Герундіальна конструкція 

 Непаралельні однорідні члени речення 

 Одночленні номінативні та інфінітивні речення 

 Конструкції з запереченням 
 

Назви тем до екзаменаційних білетів для вступу в аспірантуру: 
1. Автобіографія ( складання резюме) 

2. Моя спеціальність 

3. Моє місто: питання захисту навколишнього середовища 

4. Мій університет 

5. Україна та ЄС 

6. США: політика, економіка, культура 

7. Великобританія: система освіти 

8. Австралія: гірнича промисловість 

9. Канада: гірнича промисловість 

10. Нова Зеландія: особливості сільського господарства 

11.  Видатні вчені Великобританії  

12.   Сучасний стан видобутку залізної руди у світі 

13.  Реформи в Україні 

14.  Інновації у вашій науковій сфері 

15.  ІТ технології у прикладному застосуванні у вашій науковій сфері 

16.  Франція. Образ Франції та французів, історія та сучасність (для тих, хто 

вивчає французьку) 

17.  Німеччина ( для тих, хто вивчає німецьку) 

18.  Криворізький залізорудний басейн (характеристика) 

19.  Сучасний стан економіки України (для тих, хто вступає на економічні 

спеціальності) 

20.  Перспективи економічного та промислового розвитку України 

 

 

 



Зразок екзаменаційного білета з англійської мови 

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ      Форма№Н-5.04 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Освітньо-науковий рівень         третій 

Спеціальність всі спеціальності 

 

Навчальний предмет   Іноземна мова  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
1. Читання і письмовий переклад рідною мовою оригінального тексту за фахом (2000 

знаків – 45 хвилин) 

2. Усне реферування рідною мовою індивідуального тексту загальної тематики (500 

знаків – 10 хвилин) 

3. Бесіда іноземною мовою за темою № 1. 
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Форми контролю: 

 
1. Письмовий переклад державною мовою іншомовного тексту з фаху (зі 

словником). 

2. Реферативний усний переказ іншомовного тексту іноземною мовою (без 

словника). 

3. Бесіда за змістом прочитаного тексту (запитання - відповідь). 

4. Лексико-граматичний аналіз помилок (якщо такі є під час перекладу). 

5. Співбесіда в межах визначеної тематики. 

 

 

Критерії оцінювання 

 
Знання кожного окремого вступника до аспірантури оцінюються як 

середній бал за відповіді на кожне з трьох питань екзаменаційного білета. 

Оцінка "відмінно": повний та адекватний переклад, а також правильнее 

розуміння іншомовного тексту з фаху і переказ його змісту; здатність виправляти 

зроблені при перекладі помилки; представлення усного повідомлення на одну з 

вивчених тем (15 - 20 речень) у природному розмовному темпі (допускаються 



недоліки вимови та лексико-граматичні помилки, які не повинні впливати на 

розуміння змісту повідомлення); спроможність вести бесіду в межах програмної 

тематики. 

Оцінка "добре": достатньо адекватний переклад та розуміння іншомовного 

тексту з фаху і переказ його змісту; представлення усного повідомлення на одну 

з вивчених тем (10-15 речень) у середньому темпі (недоліки вимови та лексико - 

граматичні помилки не повинні впливати на розуміння загального змісту 

повідомлення). 

Оцінка "задовільно": невідповідність перекладу тексту оригіналу та 

неповне розуміння і переказ іншомовного тексту з фаху; представлення усного 

повідомлення на одну з вивчених тем (не менше 10 речень) у повільному темпі 

(недоліки вимови та лексико-граматичні помилки не повинні впливати на 

розуміння загального змісту повідомлення). 

Оцінка "незадовільно": виставляється в разі невиконання вимог до рівня 

знань, який відповідає оцінці "задовільно". 
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