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Законом України «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 261 “Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН України від 11 жовтня 

2019 року № 1285, та Правил прийому до Університету передбачено складання 

вступниками до аспірантури вступного іспиту з однієї з іноземних мов (за 

вибором Вченої ради ВНЗ в обсязі, який відповідає рівню В2 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). 

Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, 

сусідство з Європейським Союзом, а також процес інтеграції в Європу 

вимагають володіння іноземними мовами, як обов’язкового компонента вищої 

освіти. В Україні якість освіти сучасного студента/аспіранта як майбутнього 

фахівця пов’язана із необхідністю оволодіння іноземними мовами, що 

сприятиме мобільності українських студентів/аспірантів у Європі та має 

відповідати міжнародним нормам щодо основних компетентностей 

висококваліфікованого фахівця. 

Програму розроблено відповідно до Правил прийому до Університету, 

затверджених Вченою радою Університету, для вступників всіх спеціальностей, 

крім 035 «Філологія». На навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

Іноземці, які прибувають до України з метою навчання, вступають до 

аспірантури за акредитованими освітньо-науковими програмами. Зарахування 

для навчання в аспірантурі вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися упродовж року. 

Вступники до аспірантури повинні демонструвати високий рівень 

професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності як 

складника діяльнісної компетентності (не нижче рівня В2 відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з питань мовної освіти). 

Професійно орієнтована міжкультурна комунікативна компетентність 

включає знання, навички і вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну 

діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах спілкування 

іноземною мовою в багатонаціональному суспільстві, а також знання щодо 

застосування невербальних засобів спілкування (формули, графіки, жести, 

міміка) у міжкультурній комунікації. Професійно орієнтована комунікативна 

компетентність включає володіння іноземною мовою для професійних цілей (на 

рівні В2), а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела), анотувати та 

реферувати їх, усно спілкуватися у професійному, академічному і 

загальнокультурному середовищах, писати деталізовані тексти різного 

спрямування, слухати та конспектувати лекції; готувати та проводити 

презентації та семінари. Мовна компетентність передбачає володіння 

кандидатом орфографічними, лексичними, фонетичними, граматичними та 
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стилістичними нормами сучасної іноземної мови. Мовленнєва компетентність 

охоплює рецептивні та продуктивні вміння. До рецептивних вмінь належать 

аудіювання та читання. До продуктивних умінь належать говоріння 

(монологічне та діалогічне), письмо та переклад. 

Згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

(Наказ МОН від 11 жовтня 2019 року № 1285, Глава VII, п.6), вступник, який 

підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL, або International Language Testing System, або сертифікатом Cambridge 

English Language Assessment (не нижче рівня В2 відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 відповідно 

до Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти або аналогічного рівня); 

французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти або 

аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної 

мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим 

балом. 

 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД  

 

 Мовленнєві вміння (рівень В2) 

 

1. Аудіювання 

 

 розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов'язані з 

навчанням та спеціальністю; 

 розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння; 

 розуміти повідомлення та інструкції в академічному та   

професійному середовищі; 

 розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його 

висловлювання; 

 визначити позицію і точку зору мовця. 

 

2. Говоріння 

 

а) Діалогічне мовлення: 

 реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу 

інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з 

навчанням та професією; 
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 чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті (на семінарах, конференціях, зустрічах); 

 бути здатними ефективно спілкуватися іноземною мовою у 

професійному середовищі і вміти розпочинати розмову без 

підготовки, знати, як підтримати дискусію, попросити повторити 

або перефразувати вислів, вміти висловлювати власні погляди і 

думки, пропонувати співрозмовнику висловлювати власні думки, 

заохочувати співрозмовника до продовження дискусії, повторити 

частину того, що сказав співрозмовник, для підтвердження 

взаєморозуміння, запитати більш деталізовану інформацію, 

брати на себе ініціативу в розмові, розвивати аргументацію; 

 поводитись адекватно у типових академічних і в професійних 

ситуаціях (на конференціях, дискусіях, дебатах, бесідах); 

 володіти мовленнєвим етикетом спілкування (мовними моделями 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо); 

 виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 

гнучко користуючись загальновживаними фразами. 

 

б) Монологічне мовлення: 

 чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, 

щодо широкого кола тем академічного та професійного 

спрямування; 

 продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов'язаних з навчанням та спеціальністю; 

 користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс. 

 

3. Читання 

 

 розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та 

спеціальністю, з підручників, популярних та спеціалізованих 

журналів та джерел Інтернет; 

 уміння швидко визначити зміст і доречність нових джерел, статей і 

звітів з метою пошуку інформації з широкого кола навчальних та 

професійних тем 

 розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в 

автентичній технічній літературі за фахом; 

 уміння передбачати основну інформацію тексту за його 

заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що 

супроводжує текст (прогнозуюче читання); 

 уміння здійснювати ознайомче читання автентичних технічних 

текстів для отримання інформації; 
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 уміння накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого 

її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в 

академічному навчальному середовищі, а також у подальшій 

науковій роботі); 

 здійснювати читання з метою поповнення термінологічного 

словника;  

 уміння розуміти статті, звіти і доповіді з сучасної навчальної і 

професійної тематики, розуміти позицію автора та виділяти 

найважливіші місця; 

 розуміти розгорнуті інструкції по роботі устаткування / 

обладнання; 

 розуміти графіки, діаграми та рисунки; 

 розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 

(листи, факси, електронні повідомлення тощо); 

 розуміти інформацію рекламних матеріалів. 

 

4. Письмо 

 

 писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, 

пов'язані з особистою та професійною сферами; 

 писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом; 

 писати реферати на основі автентичної технічної літератури за 

фахом; 

 укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної 

технічної літератури; 

 складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-

технічні матеріали за фахом; 

 готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію 

(листи, звіти, технічну документацію, технічні інструкції); 

 писати з високим ступенем коректності резюме, лист-заяву на 

роботу, звіти на професійну тематику, статті, тези доповідей, 

конспект, інструкцію, академічні есе; 

 заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з 

високим ступенем граматичної коректності; 

 користуватися засобами міжфразового зв’язку; 

 вичитувати та редагувати роботу. 

 

5. Переклад: 

 

На лексичному рівні: 

 знання необхідного мінімуму слів та типових словосполучень; 
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 вміння визначити значення незнайомих слів за контекстом або 

керуючись принципами словотворення; 

 вміння перекладати терміни; 

На граматичному рівні: 

 вміння визначати та перекладати необхідне значення багатозначних 

слів, а також знати спеціальні способи перекладу деяких форм та 

конструкцій, які пов'язані з перебудовою речення; 

 вміння перекладати складні за будовою речення; 

Інші знання: 

 знання функціонування текстів різних видів науково-технічної 

літератури: технічна книга, монографія, стаття з технічного 

журналу, технічний опис, патент, технічний довідник, каталог; 

 знання особливостей використання допоміжної літератури, перед 

усім, спеціальних словників і довідників. 

 

 

 

 Мовні вміння (рівеньВ2) 

 

Для вступу в аспірантуру студенти повинні мати робочі знання: 

 

 граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого кола текстів в академічній та професійній 

сферах; 

 правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній 

сферах; 

 широкого діапазону словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним в академічній та професійній 

сферах; 

 мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів. 

 особливостей перекладу, реферування та анотування 

різножанрових текстів державною та іноземною мовами. 

 

 

Структура вступного іспиту з іноземної мови 

 

 Вступний іспит перевіряє рівень комунікативної компетентності 

вступника у межах професійної і фахової тематики відповідно до рівня 

володіння мовою В2. Іспит складається з письмової та усної частин. 
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Письмова робота виконується 80 хв. і включає наступні завдання: 

 

1. Аудіювання і виконання завдань, спрямованих на контроль, розуміння 

тексту (текст 3-4 хв. звучання, 10 питань) (виконання 10 хвилин). 

2. Читання статті за фахом (2000 знаків).  

3. Письмовий переклад цієї статті (виконання 45 хвилин). 

4. Усне реферування уривку статті (1000 знаків) (виконання 10 хвилин). 

5. Письмо. Написання есе на тему актуальності наукового дослідження (8-

10 речень) (виконання 15 хвилин). 

 

Усна частина: 

 

1. Монологічне мовлення за темою дослідження.  

2. Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменаторами). 

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Навчальний матеріал містить лексико-граматичні одиниці, що є 

необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також 

для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та 

професійній сферах, засвоєні за програмою магістерської підготовки з 

іноземної мови за базовими напрямками навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

які детально розглядаються у робочих програмах з іноземної мови кожного 

факультету (відповідає рівню В2). Також навчальний матеріал містить 

синтаксичні структури, що дають можливість розпізнавати і продукувати 

широке коло текстів в академічній та професійній сферах, та мовні форми, 

властиві для офіційних та розмовних реєстрів, що також детально відображені у 

робочих програмах з іноземної мови кожного факультету. Граматичний 

матеріал є загальним для всіх факультетів і також відображений у робочих 

програмах з іноземної мови кожного факультету. 

Протягом іспиту при виконанні завдань 2 та 3 дозволено користування 

словниками (тільки друкованими). 

 Вступний іспит до аспірантури включає в себе перевірку всіх 

мовленнєвих вмінь, які відповідають рівню В2. 

 

I. Завдання на аудіювання дозволяє перевірити наступні 

мовленнєві вміння:  

 розуміти в деталях розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 
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 розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в 

ході доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з 

навчанням та спеціальністю; 

 розуміти досить складні повідомлення та інструкції в 

академічному та професійному середовищі. 

II. Завдання на читання та переклад тексту (2 тис. знаків) за 45 хвилин 

дозволяє перевірити вміння: 

 розуміння складних автентичних текстів академічного та 

професійного характеру (статей зі спеціалізованих журналів); 

 визначати позиції і точки зору в автентичних текстах, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю; 

 розуміння наміру автора; 

 розуміння деталей (наприклад функціонування обладнання); 

 розпізнавати широкий діапазон термінології та скорочень з 

навчальної і професійної сфер; 

 розрізняти різні стилістичні регістри писемного мовлення. 

         Переклад перевіряє знання: 

 граматичних структур, що є необхідним для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для 

розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній 

та професійній сферах; 

 правил англійського синтаксису; 

 широкого діапазону словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним в академічній та професійній 

сферах. 

III. Усне реферування тексту дає змогу перевірити вміння: 

 розуміти основну ідею статті; 

 визначати позицію і точку зору автора; 

 виступати з презентацією певної проблеми; 

 продукувати чіткий детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних зі спеціальністю; 

 використовувати базові засоби зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий логічно об’єднаний дискурс. 

 

IV. Бесіда на тему дослідження дозволяє перевірити мовленнєві вміння 

говоріння. 

                    Монологічне мовлення перевіряє вміння: 

 виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, 

щодо широкого кола тем академічного та професійного 

спрямування; 
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 продукувати чіткий монолог з широкого кола тем, пов’язаних 

зі спеціальністю; 

 використовувати базові засоби зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 

Під час бесіди з викладачем перевіряються такі вміння діалогічного  

мовлення (рівень В2): 

 реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу 

інформацію під час обговорень, що пов’язані з професійною 

діяльністю; 

 спілкуватися з таким ступенем швидкості та спонтанності, який 

не завдає труднощів жодній із сторін спілкування;  

 висловлюватися детально з широкого кола тем, виражати свою 

думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи 

«за» і «проти»;  

 брати участь у діалозі з достатнім ступенем невимушеності та 

спонтанності, так, щоб відбулася природна інтеракція;  

 брати активну участь в дискусії у знайомих контекстах, 

викладаючи й захищаючи свою точку зору; 

 аргументувати відносно актуальних тем в професійному 

житті; 

 поводити себе адекватно у типових професійних ситуаціях; 

 реагувати на позицію/точку зору співрозмовника; 

 виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати 

на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами. 

 

V. Письмо перевіряє вміння : 

 писати зрозумілі деталізовані тексти різного спрямування, 

пов’язані з професійною сферою; 

 готувати і продукувати ділову та професійну 

кореспонденцію; 

 писати з високим ступенем граматичної, лексичної, 

синтаксичної коректності тексти на навчальні та професійні 

теми. 

 

Критерії оцінювання виконання завдань вступного іспиту до аспірантури з 

іноземної мови професійного спрямування 

 

Оцінювання завдань здійснюється за стобальною шкалою у відповідності 

до європейських стандартів (ECTS). Загальна оцінка виставляється як сума 

оцінок кожного із запропонованих на іспиті завдань. Питома вага кожного 

завдання в загальній оцінці наведена нижче: 
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Шкала оцінювання результатів виконання завдання 1. 

 

Кількість питань у цьому завданні – 10, кількість балів – 20, тобто цінність 

правильної відповіді на кожне питання становить 2 бали. 

 

Шкала оцінювання виконання завдання 2,3 (читання, письмовий переклад 

тексту за фахом – 2000 друк. знаків). 

 

Кількість балів за завдання – 30. Оцінка за письмовий переклад тексту за фахом 

визначається наступним чином: Письмовий переклад: 

 

28 – 30 балів оцінюється правильне, точне розуміння тексту, його     

основних фактів та зв'язків між ними. Адекватний переклад 

рідною мовою з урахуванням лексико-стилістичних 

особливостей тексту.  

Допускається 1-3 помилки лексичного і граматичного 

характеру. 

 

24 – 27 балів оцінюється правильне, але недостатньо повне і точне 

розуміння тексту. Зрозумілі 75% основних фактів і зв'язків 

між ними. Прийнятний переклад рідною мовою з 

урахуванням лексико-стилістичних особливостей тексту.                  

Допускається 4-6 помилок лексичного і граматичного 

характеру. 

 

18 – 23 бали оцінюється недостатньо правильне, неповне і неточне 

розуміння тексту. Правильний переклад і розуміння не 

менше 60% основних фактів і зв'язків між ними. 

Недостатньо адекватний, проте логічний переклад рідною 

мовою з частковим урахуванням лексико-стилістичних 

особливостей тексту за фахом. 

Допускається 7-8 помилок лексичного і граматичного 

характеру. 

 

14 – 17 балів оцінюється неправильне, неповне і неточне розуміння 

основного тексту. Неадекватний переклад рідною мовою 

зумовлений нерозумінням тексту за фахом. Завдання 

виконано на 50 %.  

Допускається 9-10 помилок лексичного і граматичного 

характеру. 

 

Шкала оцінювання результатів виконання завдання 4 (усне реферування).  

Кількість балів за завдання – 10. 
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Шкала оцінювання результатів виконання завдання 5 (продуктивне письмо). 

 

Оцінка за письмове мовлення визначається з урахуванням відповідності 

основним і додатковим критеріям. Основними критеріями сформованості вмінь 

іншомовної письмової комунікації виступають такі: 

 

1. відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в межах 

тематики або ситуації спілкування; 

2. зв'язність (логічність) висловлювання; 

3. достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, 

яка вивчається; 

4. повне виконання завдання протягом наданого часу. 

 

Допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що 

використовуються, та лексична варіативність мовлення. 

Окремим критерієм виступає лексична і граматична правильність писемного 

мовлення. 

 

Максимальна кількість – 10 балів. Оцінювання писемного мовлення 

здійснюється за такою шкалою: 

 

8 – 10 балів Повна відповідність мовлення основним і додатковим 

критеріям. Допускаються 1-3 помилки лексично-граматичного 

характеру. 

 

6 – 7 балів Повна відповідність мовлення основним критеріям. 

Порушення додаткових критеріїв. 

Допускаються 3-5 помилок лексико-граматичного характеру. 

 

4 – 5  балів Відповідність мовлення основним критеріям. 

Допускаються 5-8 помилок лексико-граматичного характеру. 

 

2 – 3 бали Порушення основних критеріїв. Допускаються 8-10 помилок 

лексико-граматичного характеру. 

 

Шкала оцінювання усної відповіді 

 

Оцінка за усне мовлення визначається з урахуванням відповідності основним і 

додатковим критеріям. Ці критерії були зазначені вище. 

Оцінювання усного мовлення здійснюється за тією ж шкалою, що і писемного 

мовлення. 

 



 13 

Максимальна кількість балів: за монологічне мовлення – 15; 

за діалогічне мовлення – 15. 

 

Шкала оцінювання  

 

95 – 100 балів Відмінно 

85 – 94 балів Дуже добре 

75 – 84 балів Добре 

65 -74 балів  Задовільно 

60 – 64 балів Достатньо 

Менше 60 балів Незадовільно 
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