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ВСТУП 

Програма вступного випробування з англійської мови для вступу до 
аспірантури складена на основі робочих навчальних програм з дисципліни 
«Англійська мова» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Вступне випробування з англійської мови для вступу до аспірантури 
планується на методологічній базі рівня В2 «Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», які є 
основним методичним підґрунтям для створення спільної основи для точного 
опису цілей, змісту та методів навчання. Згідно з діяльносно-орієнтованим 
підходом до вивчення, викладання та оцінювання мов, мета вивчення мови 
полягає в тому, щоб розвинути комунікативні мовні компетенції, які 
забезпечують людині мовжливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні 
засоби. Комунікативні компетенції складаються з таких компонентів: 
лінгвістичного (лексичних, граматичних, фонологічних знань, вмінь, навичок), 
соціолінгвістичного (знань, вмінь, різних соціокультурних умов) та 
прагматичного (знань, вмінь, навичок функціонального вживання лінгвістичних 
засобів у різних сценаріях і прагмагінтерактивних обмінів). Вступне 
випробування складається з чотирьох розділів. 

Розділ 1 перевіряє мовні знання: граматика та лексика (загальновживана 
мова – General English). 

Розділ 2 перевіряє навички читання (загальновживана мова – General 
English). 

Розділ 3 зосереджує увагу на рівні сформованості навичок використання 
розмовних маркерів (Functions: giving opinions, agreeing/disagreeing, participating 
in discussion; advice and suggestions; requests and offers; diving presentations; 
interviewing techniques; social responses and common expressions (small talk); 
socializing). 

Розділ 4 перевіряє навички читання загально-спеціалізованого тексту та 
знання базової термінології. 

Розділ 5 показує критерії оцінювання іспиту. 
Термін виконання тесту – 60 хвилин. 
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РОЗДІЛ 1 
Мовний матеріал (граматика та лексика) 

1.1 Граматичний матеріал 
Мета іспиту: перевірити рівень оволодіння граматичними навичками на 

рівні словоформи, словосполучення, речення, понадфразної єдності.  
Завдання:  

1. виконати multiple-choice тест (10 речень); 
2. виконати тест „Знайти помилку” (5 речень) 

Термін виконання – 15 хвилин. 
Критерії порівнювальної оцінки виконаних робіт наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Вимоги та критерії порівняльної оцінки виконаного завдання. 

№ 
п/п 

Назва критерії Категорія 
вагомості 

1 2 3 
1. Правильно вибирає граматичні форми. 1×15 
2. Свідомо й правильно використовує структури і речення, 

які пов’язані з найбільш передбачуваними ситуаціями. 
1×15 

СУММА 30 балів 
 

1.2 Лексичний матеріал 
Мета: перевірити рівень володіння лексичними навичками в межах 

лексичного мінімуму В2. 
Завдання: підібрати адекватну лексику в межах тематики (рівня 

Intermediate – B2) (5 речень) 
Термін виконання - 5 хвилин. 
Критерії порівнювальної оцінки виконаних робіт наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2. Вимоги та критерії порівняльної оцінки виконаного завдання. 

№ 
п/п 

Назва критерії Категорія 
вагомості

1 2 3 
1. Правильно вибирає лексичні одиниці. 1×5 
2. Свідомо й правильно використовує лексичні одиниці на 

більшість тем, що зустрічаються в його/її повсякденному 
житті: сім'я, хобі та інтереси, робота, подорожі, останні події. 

1×5 

СУМА 10 балів 
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РОЗДІЛ 2 
Читання 

Мета іспиту: перевірити рівень сформованості вмінь і навичок 
розуміння інформації тексту, критичного осмислення цієї інформації та 
самостійного подолання труднощей мовного та смислового характеру. 

Завдання: прочитати один текст (рівень В2) і відповісти на питання (5 
речень) 

Термін виконання завдання 10 хвилин. 
Критерії порівнювальної оцінки виконаних робіт наведені в табл. 3. 

 
Таблиця 3. Критерії оцінки читання з визначенням коефіцієнтів вагомості. 
№ 
п/п 

Назва критеріїв Категорія 
вагомості

1 2 3 
1. Може розуміти широкі, тексти, що містять 

широковживану лексику, у тому числі й частину 
інтернаціонального словника. 

1 

Може розуміти короткі, прості тексти на знайомі теми 
конкретного типу, побудовані на широковживаному 
мовленні про побут і роботу. 

1 

Може читати послідовний фактичний текст про предмети, 
що стосуються його/її сфери та інтересів із задовільним 
рівнем розуміння. 

1 

Може знайти і зрозуміти необхідну інформацію у 
повсякденних матеріалах, таких як листи, брошури і 
короткі офіційні документи. 

2 

Може знаходити основні положення в аргументованому 
тексті з чіткою структурою. Може визначати послідовність 
аргументацій у низці публікацій, хоча й не завжди 
детально. 

1 

Може знаходити основні положення у простих газетних 
статтях на знайомі теми (про знайомі предмети). 

1 

2. 
 

Може читати з високим ступенем самостійності, 
адаптуючи стиль і швидкість читання до різних текстів і 
цілей, і вибірково використовуючи відповідні довідкові 
джерела. Має широкий активний словниковий запас 
читання, але може відчувати деякі утруднення при зустрічі 
з маловживаними ідіомами. 

1 
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Може переглянути довші тексти, для того щоб знайти 
бажану інформацію, зібрати інформацію з різних частин 
тексту або з різних текстів з метою виконання 
спеціального завдання. 

2 

3 Може читати кореспонденцію, пов'язану зі сферою моїх 
інтересів, та легко розумію основний зміст. 

2 

Може розуміти спеціалізовані статті поза полем моєї 
діяльності, за умови, що я можу користуватись словником 
для уточнення термінології. 

2 

Може досить легко читати різноманітні тексти з різною 
швидкістю та різними способами в залежності від моїх 
цілей і типу тексту. 

2 

Має широкий словник читання, але іноді відчуваю 
утруднення з маловживаними словами та фразами. 

- 

Може швидко визначити зміст і релевантність новин, 
статей та доповідей на широке коло професійних тем, 
вирішуючи, чи необхідне їх більш ретельне вивчення. 

2 

Може розуміти статті та доповіді на сучасні теми, в яких 
автори займають особливу позицію або погляди. 

2 

СУМА 20 балів 
 

РОЗДІЛ 3 
Функції 

Мета: перевірити рівень сформованості прагматично-орієнтованих 
навичок мовлення при виконанні конкретне комунікативне завдання. 

Завдання: виконати конкретне комунікативне завдання на основі 
додаткового матеріалу. 

Термін виконання - 10 хвилин. 
Критерії порівнювальної оцінки виконаних робіт наведені в табл. 4. 

 
Таблиця 4. Вимоги та критерії порівняльної оцінки виконаного завдання. 

№ 
п/п 

Назва критерії Категорія 
вагомості

1 2 3 
1. Має соціолінгвістичну компетенцію пов’язану зі знаннями та 

вміннями, необхідними для здійснення соціального аспекту 
використання мови. 

5 

2. Може використовувати лінгвістичні маркери соціальних 5 
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РОЗДІЛ 4 

Спеціальна лексика 
Мета: перевіряє навички читання загально-спеціалізованого тексту та 

знання базової термінології. 
Завдання: виконати конкретне комунікативне завдання на основі 

додаткового матеріалу. 
Термін виконання - 20 хвилин. 
Критерії порівнювальної оцінки виконаних робіт наведені в табл. 5. 

Таблиця 5. Вимоги та критерії порівняльної оцінки виконаного завдання. 
№ 
п/п 

Назва критерії Категорія 
вагомості

1 2 3 
1 Може знаходити нову текстову, графічну, інформацію, що 

міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у 
друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись 
відповідними пошуковими методами і термінологією.  

5 

2 Може аналізувати англомовні джерела інформації для 
отримання даних, що є необхідними для виконання 
професійних завдань та прийняття професійних рішень. 

5 

3 Може з високим рівнем самостійності читати й розуміти 
складні тексти академічного та професійного характеру, в 
яких автори висловлюють певне ставленик і точки зору. 

5 

Може розпізнавати широкий діапазон термінології та 
скорочень з навчальної і професійної сфер, користуючись 
вибірково довідковими ресурсами. 

5 

СУМА 20 балів 

стосунків, пов’язані з правилами ввічливості, виразами 
народної мудрості, відмінностями у реєстрах мовлення: а) 
відповідний статус, б) близькі стосунки, в) реєстр мовлення 
та і.д. 

3 Може з певним зусиллям розуміти і брати участь в групових 
дискусіях/бесідах, навіть коли мова швидка й розмовна. 

5 

4 Може підтримувати стосунки з носіями мови без того, щоб 
ненавмисне їх розсмішити, роздратувати, 
або змусити поводитись інакше, ніж вони поводились би з 
носієм мови. 

5 

СУМА 20 балів 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Таблиця 6. Шкала перевідних коефіцієнтів для зарахування результатів. 

Спеціальна дисципліна 

Англійська 
мова 

Граматичні
завдання 

Лексичні 
завдання

Читання Функції Спеціальна 
лексика 

30 10 20 20 20 
Загальна максимальна сума балів – 45 балів 

 
Оцінювання вступного випробування проводиться за національною 

шкалою та ЄКТС (відмінно – 90...100 «А»; добре – 82...89 «В»; добре – 74...81 
«С»; задовільно – 64...73 «D»; задовільно – 60...63 «Е»; усі бали які нижче від 
вказаних – незадовільно). У тому разі, якщо на вступному іспиті зі 
спеціальності вступник отримав оцінку 73 «D» або нижчу, він позбавляється 
права брати участь у конкурсі. 

Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам прийому 
до аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова в 2020 році». 

 
Таблиця 7. Підсумки складання екзамену. 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за 

національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 
82 – 89 В 

добре 
74 – 81 С 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 Е 
35 – 59 FX 

незадовільно 
1 – 34 F 
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