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вимоги 

ДО ВСТУПНИХ IСПИТIВ В АСПIРАНТУРУ 

З IHOЗEMHOI МОВИ 

Bci завдання вступного iспиту з iноземних мов (англiйсько·i, нiмецько'i або 
французькоi') складено вiдповiдно рiвню В2 Загальноевропейських рекомендацiй з 
мовно·i освiти. Вступник, який пiдтвердив вiдповiдний рiвень знания, зокрема 
англiйсько'i мови, дiйсним сертифiкатом тестiв TOEFL, IEL TS або Cambridge 
English Language Assessment, звiльняпься вiд складання вступного iспиту з 
iноземно'i мови. При визначеннi результатiв конкурсу зазначенi сертифiкати 
прирiвнюються до результатiв вступного випробування з iноземно'i мови з 
найвищим балом. 

Структура icnumy 

1. Розповiдь про себе. Спiвбесiда iноземною мовою з питань науково·i
. . 

спецшльносп вступника.

2. Читання зi словню<ом та письмовий переклад рiдною мовою оригiнального
тексту за фахом / обсяг 1800 др. зн. за 45 хвилин /.

3. Обговорення iноземною мовою проблем з прочитаного тексту.

Kpumepii' оцiнювання 

Говорiння 
. . . . . . . . . 

• оргаюзац1я того, що 1 як сказано, з огляду на кшьюсть, яюсть, вщповщюсть
та чiткiсть iнформацi'i;

• точнiсть та доречнiсть використання мовних засобiв; лексичний
граматичний дiапазон рiвня В2;

• логiчна послiдовнiсть, обсяг мовленневого висловлювання;
• дотримання наголосу, ритму, iнтонацi'i;
• здатнiсть брати активну участь у бесiдi: обмiн реплiками та пiдтримання

iнтеракцi'i (iнiцiювання розмови та реагування належним чином).
При оцiнюванi монологiчного мовлення увага звертаеться на здатнiсть

робити чiтку, детальну презентацiю, розгортаючи та пiдтримуючи iдeI 
вiдповiдними прикладами з використанням вiдповiдно·i термiнологi'i. 

При оцiнюваннi дiалогiчного мовлення увага звертаеться на невимушене 
використання мови, точне й ефективне для спiлкування на рiзноманiтнi теми, 
пов 'язанi з навчанням та професiею, здатнiсть брати участь у розгорнутих 

бесiдах та дискусiях на бiльшiсть загальних академiчних або професiйних тем, 
представляючи та обrрунтовуючи своi' погляди. 
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14. Синтаксичнi особливостi перекладу (умовнi речения, неозначено-особовi та

безособовi речения, складнопiдряднi речения).
15. Лексичнi особливостi перекладу (багатозначнiсть, конверсiя, синон1м1я,

неологiзми, архаУзми, iнтернацiоналiзми та «хибнi друзi перекладача»,
термiни, фразеологiзми та усталенi вирази, запозичення, абревiатури, умовнi
позначення, власнi назви i т.i.).

16. Жанровi особливостi перекладу.

Встуний iспит перевiря(: вмiння використання основного граматичного, 
лексичного та синтаксичного мiнiмумiв нiмецько1 мови рiвня В2 

1. Структури розповiдних, питальних та заперечних речень в нiмецькiй мовi.
Типи питань.

2. Дiсслово. Вiдмiнювання сильних, слабких та модальних дiсслiв. Дiсслiвне
керування.

3. Спосiб (дiйсний, умовний, наказовий). Система часiв.
4. Активний i пасивний стан. Особливостi використания i перекладу пасиву

процесу та результату.
5. lнфiнiтивнi групи. Пiдряднi речения мети та способу дi·i.
6. Пiдряднi означальнi речения. Вiдмiнювання вiдносних займенникiв.
7. Дiсприкметник. Означения, виражене дiсприкметником 1 i II.
8. Конструкцiя sich lassen + iнфiнiтив.
9. Iменник, утворення множини, присвiйний вiдмiнок.
1 О. Артикль. Вживания означеного, неозначеного, нульового артиклiв.
11. Займенник (загальнi вiдомостi). Особовi, присвiйнi, вказiвнi займенники.

Неозначено-особовi займенники es, тап, зворотнi займенники.
12. Прикметник. Ступенi порiвняння. Типи вiдмiнювания.
13. Числiвник. Кiлькiснi та порядковi числiвники. Дрiб. Читання формул,

хронологiчних дат, позначень часу.
14. Прийменник з родовим, давальним та знахiдним вiдмiнком. Прийменники з

подвiйним керуванням.
15. Синтаксичнi особливостi перекладу (неозначено-особовi та безособовi

речения, безсполучниковi пiдряднi речения, складнопiдряднi речения).
16. Лексичнi особливостi перекладу (абревiатури, умовнi позначення, власнi

назви, одиницi вимiру).
17.Жанровiособливостi перекладу.

Лiтература 

Англiйська мова 

1. Зощенко Л. А. English of Food Science and Commercial Activity: Навч. посiб. -
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