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Структура
екзаменаційного білету до вступного іспиту
до аспірантури з фахової іноземної мови
Для вступу до аспірантури білет для проведення вступного іспиту з
іноземної мови складається з 4 питань:
–перше питання оцінюється за правильну відповідь максимально 50 балів;
–друге питання оцінюється за правильну відповідь максимально 30 балів;
–третє питання оцінюється за правильну відповідь максимально 40 балів;
–четверте питання оцінюється за правильну відповідь максимально 30
балів.
Результати вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від
100 до 150 балів.
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ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури з фахової іноземної мови
1. Лексико-граматичний тест.
Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині та множині. Використання іменників у
ролі прикметників. Присвійний відмінок.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів.
Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні
речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні
дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні
дієслова. Participle І, Participle ІІ. Фразові дієслова з: get, look, keep, go, come,
take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. Структура
to be going to do smth.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і
часу. Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc).
Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис
Структура різних типів речень.
Безособові речення.
Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
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Словотворення
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників,
прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.
ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)
Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики
ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх
навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).
2. Читання та усний переклад фахового тексту.
3. Читання, переклад, переказ автентичної газетної або журнальної
статті з питань культури, освіти, спорту, тощо.
4. Обговорення теми «Про себе і свою наукову роботу».
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