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Вступ

Запропонована програма призначена для спеціалістів, які бажають складати 
вступні екзамени до аспірантури.

• За основу програми взято навчальну програму Національної академії 
харчових технологій, затверджену на засідання кафедри іноземних мов, 
протокол № 8 від 10.03.2020, що узгоджується з положеннями наказу 
Міністерства науки і освіти України від 10.10.2019 № 1285 Про 
затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 
України в 2020 році. Відповідно до вищезазначеного наказу вступні 
випробування для прийому до аспірантури з іноземної мови складається в 
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment). Рівень B2 передбачає, що особа, яка 
складає екзамен,

• розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в 
тому числі технічні теми, що стосуються її спеціалізації;

• може взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що 
робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для 
кожної зі сторін;

• вміє робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і може 
викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки 
різних варіантів.

Кваліфікаційні вимоги до аспірантів

Згідно з Національною рамкою кваліфікацій, науковець такого рівня має 
набути здатність до критичного аналізу прочитаної іншомовної літератури, 
спілкування в діалоговому режимі іноземною мовою з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та професійної 
діяльності, а також оприлюднення іноземною мовою результатів 
дослідження у рецензованих національних або міжнародних виданнях. 
Практичне володіння іноземною мовою у рамках вивчення навчальної 
дисципліни передбачає набуття компетентності у різних видах мовленнєвої 
комунікації, які дають можливість:



• читати оригінальну наукову літературу на іноземній мові зі спеціальності;

• оформляти здобуту з іншомовних джерел інформацію у вигляді наукової 
статті, перекладу, реферату, резюме;

• робити повідомлення і доповіді іноземною мовою на теми, пов'язані з 
науковою роботою аспіранта (здобувача);

• здійснювати професійну комунікацію на теми, пов’язані зі спеціальністю.

Мета програми -  виділити мовний матеріал для підготовки до екзамену, який 
дає змогу визначити рівень знань, навичок, умінь, комунікативну спроможність 
вступника при професійному та ситуативному спілкуванні в усній і письмовій 
формах.

Програма екзамену з іноземної мови для вступу до аспірантури складається з 
таких розділів:

1. Мовний матеріал, нормативи навичок і вмінь.

2. Структура екзамену.

3. Зразки завдань.

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

Артикль:

неозначений артикль;



означений артикль; 

відсутність артикля;

Прийменник;

Іменник:

число;

відмінок;

функції іменника в реченні;

Прикметник;

Числівник: 

кількісні числівники; 

порядкові числівники;

Займенник;

Дієслово:

особові та неособові форми дієслова; 

утворення дієприкметника теперішнього часу; 

герундій;

герундій і віддієслівний іменник; 

перехідні та неперехідні дієслова; 

значення і вживання дієслова to be; 

значення і вживання дієслова to do; 

вживання дієслів shall (should), will (would); 

модальні дієслова.

Утворення і вживання часів дієслова: 

неозначені (або прості) часи; 

тривалі часи; 

перфектні часи; 

наказовий спосіб;



пасивний стан.

Прислівник:

ступені порівняння прислівників; 

розряди прислівників; 

місце прислівника в реченні.

Сполучник:

словотворення

Синтаксис

Речення:

головні члени речення; 

другорядні члени речення; 

типи підрядних речень, 

порядок слів в англійському реченні; 

питальні речення: 

загальні запитання; 

спеціальні запитання; 

запитання до різних членів речення; 

альтернативні запитання; 

роз’єднувальні запитання.

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

• Часові форми дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. 

Дієслівне керування.

• Пасив.Модальні дієслова з інфінітив пасив. Відмінювання іменників. 

Прийменники з давальним відмінком. Прийменники із знахідним відмінком.

• Залежний інфінітив. Інфінітивні групи як члени речення.

Множина іменників. Прийменники з давальним та знахідним відмінками.



• Дієприкметник. Означення, виражене дієприкметником І і II. поширене 

означення. Дієприкметник І чи zu як означення.

• Відокремлені дієприкметникові звороти. Прийменник з родовим відмінком. 

Результативний пасив.

• Підрядні речення. Речення з підрядними означальними. Введення логічних 

зв’язків.

• Інфінітивні групи. Речення з підрядними причини. Введення логічних 

зв’язків.

• Інфінітивні групи. Речення з підрядними мети та способу дії.

• Речення з підрядними умовними.

• Розділовий родовий відмінок.

• Займенникові прислівники.

• Звороти можливості та повинності. Конструкції haben + zu + інфінітив та sein 

+ zu + інфінітив.

• Парні сполучники.

• Конструкція sich lassen + інфінітив. Сполучення знахідного відмінку з 

інфінітивом.

• Вказівні займенники у функції заміни іменників.

• Речення з підрядними часу та мети. Подвійні прийменники та прийменники 

з підсиленням.

• Спосіб вираження відношення до висловлювання. Модальні дієслова, 

складні форми модальних дієслів.

• Спосіб вираження -зв’язку з попереднім та наступним висловлюванням. 

Кон’юктив в умовних реченнях. Модальні дієслова у значенні речення.

• Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково- 

технічної літератури.

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ



1. Артикль

2. Займенник

3. Група часів індикативу

4. Умовний спосіб

5. Пасивна форма дієслова

6. Інфінітив. Функції інфінітиву

7. Дієприкметник

8. Дієприслівник

9. Порядок слів у реченні

10.Узгодження часів індикативу 

11 .Словотворення

12. Складносурядне речення

13. Складнопідрядне речення

НОРМАТИВИ НАВИЧОК І ВМІНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Мовленнєві навички

• мовлення при темпі висловлювань 150-200 слів на хвилину;

• рівень навичок монологічного мовлення має забезпечувати можливість 
самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби 
дослідження;

• навички діалогічного мовлення в межах обраної спеціальності;

Читання

Навички оглядового, інформативного і глибинного читання на матеріалах 
оригінальної наукової інформації з фаху.

Переклад



Усний і письмовий переклад з іноземної мови рідною як засіб опанування 
іноземної мови, прийом розвитку навичок і вмінь читання та ефективний спосіб 
контролю повноти і точності розуміння.

Аудіювання

Навички розуміння об’ємних висловлювань зі складно аргументацією на 
побутові теми. Абітурієнт може розуміти мовлення, що відтворюється в 
природному темпі, розуміти основні ідеї лінгвістично складного мовлення на 
абстрактні й конкретні теми.

Письмо

Коректне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання 
планів чи конспектів до прочитаного, виклад змісту прослуханого чи 
прочитаного у письмовому вигляді (в т.ч. у формі анотацій і рефератів), 
написання доповідей і повідомлень, приватних та ділових листів, оформлення 
інших основних видів документації (заявок на участь у конференції, складання 
стислого автобіографічного нарису тощо).

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Іспит з іноземної мови складається з завдань, метою яких є перевірка рівня 
сформованості двох складових іншомовної комунікативної компетенції: мовної 
та мовленнєвої.

1. Лексико-граматичний тест множинного вибору . Час виконання -  45 
хвилин.

2. Прочитати та перекласти текст іноземною мовою. Обсяг -  1500 др. знаків. 
Час виконання -  45 хвилин.

3. Співбесіда іноземною мовою про себе і професійне спрямування з метою 
перевірки розмовних навичок.

4. Прослухати текст іноземною мовою та виконати тестове завдання 
множинного вибору.

Успішним вважається тест, виконаний на 70 % і більше.

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

Тестове завдання з англійської мови



Part 1. In each sentence, select the one correct answer. On your answer sheet, 

indicate the letter a, b, c or d against the number of each item 1-5 for the answer you

choose. 1. In the early 1800s Michael Faraday________electromagnetic induction.

a) discover b) discovered c) have discovered d) is discovered 2. The electricity

_______through transmission and distribution lines to a substation, then on to homes,

business and schools, a) send b) sent c) is sent d) is send 3. Alternating current (AC)

periodically_________direction of the flow of electric charge, a) reverse b) to be

reversed c) reverses d) to reverse 4. A nuclear power plant splits apart uranium

________ heat energy, a) releases b) release c) is released d) to release 5. The

__________capacitor consists of two parallel conductors separated by an insulator, a)

simpler b) more simple c) simplest d) much more simple

6. ________ are often used in electrical circuit and electronic circuits as energy-

storage devices, a) transistors b) capacitors c) conductors d) resistors 7. _______

surrounds us in different forms, such as light, heat, and electricity, a) charge b)

conductivity c) capacitance d) energy 8 .________falling on oceans and continents

causes air to warm and rise, which in turn generates surface winds, a) water b)

sunlight c) wind d) radiation 9. All conductors contain electric________which will

move when an electric potential difference is applied across the wire, a) charges b)

wires c) flows d) batteries 10. Most loudspeakers employ a permanent_________and

a current-carrying coil to convert electric energy (the signal) into mechanical energy 

(the sound), a) current b) magnet c) voltage d) resistance

Part 2. Read the text and choose the right answers for questions or unfinished 

statements about the text which follow it. On your answer sheet, indicate the letter a, 

b, or c against the number of each item 11-15 for the answer you choose. Give one 

answer only to each question

Atom Structure

An atom is the smallest particle of an element. An element is a substance made up of 

only one kind of atoms. In 1911 Rutherford suggested the first adequate structure of



the atom. The atom, he said, consists of a concentration of positive electricity in a 

very tiny volume in the heart or center of the atom, called the nucleus, with electrons 

moving round the nucleus. In 1932 Sir James Chadwick carried out experiments 

which showed that a particle can be obtained from a nucleus which carries no charge 

and has a mass about the same as a proton. It is called a neutron. 1 7 Now we believe 

that the nucleus of an atom is built up of protons and neutrons. The particles inside a 

nucleus are called nucleons. The hydrogen nucleus is the proton which has a positive 

charge numerically equal to the charge on an electron, but it is 1837 times as heavy as 

the electron. 11. What is the smallest particle of an element? a) Atom b) Compound c) 

Mixture 12. What is a substance made up of only one kind of atoms called? a) 

Mixture b) Compound c) Element 13. The center of an atom that contains the proton 

and neutron is the a) electron b) nucleus c) orbit 14. When did Rutherford suggest the 

first adequate structure of the atom? a). At the beginning of the 19th century b) At the 

end of the 20th century, c) At the beginning of the 20th century 15. What particle does 

not carry any charge and has a mass about the same as a proton? a) Nucleus b) 

Electron c) Neutron

Part 3. Listen the text and choose the right answers for questions about the text which 

follow it. On your answer sheet, indicate the letter a, b, or c against the number of 

each item for the answer you choose. Give one answer only to each question.

Part 4. What is the field of your future scientific work? What do you know about the 

latest works in the field you want to explore?

Тестове завдання з німецької мови 

Aufgabe 1. Füllen sie,- bitte, die Lücke mit richtigem Variant ein. Auf ihrer

Antwortliste stellen sie nur einen entsprechenden Buchstaben. 1. Die Täter___nachts

in die Bank___. a) brachen ... ab b) brachen ... auf c) brachen ... ein d) brachen ...

aus 2. Der deutsche Export i s t___ als der deutsche Import, a) groß b) größer c)

großen d)größer 3. Der Preis ist der Tauschwert___Gutes, a) einer b) eines c) einen

d) ein 4. Die Polizei hat die Verdächtigen___, um einen Verbrecher aufzuklären, a)



zugehört b) aufgehört c) abgehört d) verhört 5. Grundsätzlich sind Einkommen die

___Einnahmen privater Haushalte, a) wichtigste b) wichtiger c) wichtigen d) wichtig

Aufgabe 2. Füllen sie, bitte, die Lücke mit richtigem Variant ein. Auf ihrer 

Antwortliste stellen sie nur einen a, b, c oder d entsprechenden Buchstaben. 6. Ist das

Angebot kleiner als die Nachfrage, so steigen___. a) der Markt b) die Preise c) die

Kaufkraft d) das Güter 7. Die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung heißen___. a) der

Bedarf b) der Qualität c) der Güter d) das Angebot 8. Die Ukraine grenzt in Osten an

___ . a) Ungarn b) Rumänien c) Weißrußland d) Rußland 9. Das Gesetz der

Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert____. a) zu erhalten b) zu bezahlen

c) zu bereiten d) zu haben 10. Das kleinste deutsche Fürstentum h eiß t____. a)

Schweiz b) Lichtenstein c) Schönebeck d) Schleswig-Holstein

Aufgabe 2. Lesen sie den Text und wählen sie ein richtiges Variant, der, ihren 

Meinung nach den Inhalt des Textes entspricht. Sie dürfen nur ein Variant auf ihren 

Antwortlisten stellen.

Markt und Preisbildung 

Der Motor der wirtschaftlichen Tätigkeit in allen Bereichen des Lebens sind 

Bedürfnisse von einzelnen Menschen oder von Menschengruppen. Bedürfnisse sind 

nichts anderes als Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Zur Befriedigung von 

Bedürfnissen muss der Mensch in der Regel wirtschaftlich tätig werden: er produziert 

Güter. Unter Gütern verstehen wir alle Mittel, die einen Nutzen für den Menschen 

haben und somit der Bedürfnisbefriedigung dienen. Der Bedarf erfasst jene 

Bedürfnisse, für welche auch die erforderliche Kaufkraft existiert. Wird dieser Bedarf 

auf dem Markt wirksam, so spricht man von Nachfrage. Sie zeigt sich anhand 

konkreter Anfragen oder Bestellungen von potenziellen Käufern. Also, die Nachfrage 

erfasst die Summe aller Kaufwünsche. 2 1 Auf dem Markt trifft die Nachfrage nach 

Gütern auf ein entsprechendes Angebot an Gütern. Der Markt ist insofern die Sphäre, 

in welcher Güterangebot und Gütemachfrage Zusammentreffen. Der Ausgleich von 

Angebot und Nachfrage erfolgt auf dem Markt über die Preisbildung. Der Preis ist der



Tauschwert eines Gutes. Er wird in der Regel in Geld ausgedrückt. 11. Was dient als 

der Motor der wirtschaftlichen Tätigkeit? a) die Nachfrage b) die Bedürfnisse c) die 

Preise 12. Was ist die Voraussetzung zur Befriedigung von Bedürfnissen? a) 

wirtschaftliche Tätigkeit b) wirtschaftlichen Erfolg c) wirtschaftlichen Bedarf 13. 

erfasst die Summe aller Kaufwünsche? a) die Nachfrage b) der Angebot c) der 

Ausgleich 14. Was ist der Tauschwert eines Gutes? a) der Markt b) der Preis c) der 

Regel 15. Worin wird der Preis in der Regel ausgedrückt? a) in Tausch b) in 

Bartergeschäft c) in Geld

Aufgabe 3. Hören Sie den Text an und wählen sie ein richtiges Variant.

Aufgabe 4. Was ist euer Fach? Was wünschen Sie studieren?

Тестове завдання з французької мови 

Partie 1. Trouvez une bonne réponse. Sur la feuille blanchr indiquez la lettre 

correspondant à votre choix (a, b, c ou d).

1.Êtes-vous déjà monté à la tour Eiffel ? -  Oui, j ’______suis monté l’année dernière.
(a -  où, b -  la, c -  en, d -  y) 2. L’homme _____monte à cheval oublie Dieu.
(Proverbe égyptien) (a -  qui, b -  dont, c -  y, d -  le) 3. Vous mettez du sucre dans
votre café ? -  Oui, j ’_____mets deux morceaux, merci. ( a -  en, b -  à, c -  le, d -  où)
4. Est-ce que tu as pris les livres ? -  Oui, j e _____ai pris, (a -  les, b -  en, c -  qui, d -
dont) 5. On attend un collègue_____est en retard, (a  -  qui, b -  que, c -  où, d -  en) 6.
Quand nous allons à la campagne, nous_____allons en train. ( a -  où, b -  y, c -  en, d
-  lui) 7. Vous faites beaucoup de sport, - Oui, j ’_____fais beaucoup. ( a -  y, b -  où, c
-  en, d -  le) 8. Nos voisins sont suédois. Nous_____parlons en anglais, (a -  les, b -
leur, c -  en, d -  y) 9. Je ne trouve pas le livre____ j ’ai besoin, (a -  que, b -  dont, c -
où, d -  y) 10. Le Val de Loire est une région _____on peut voir de nombreux
châteaux et déguster de bons vins, (a -  que, b -  qui, c -  où, d -  y)

Partie 2. Lisez le texte et répondez aux questions. Choisissez une bonne réponse

Dans le mot anglais Internet, il y a « inter » pour international et « net » qui 
signifie réseau. Internet est un super-réseau informatique qui relie entre eux des mini
réseaux d'ordinateur, universitaires par exemple, et des dizaines de millions 
d'utilisateurs individuels. D'où son nom de « réseau des réseaux ». Si tous les 
ordinateurs connextés à l'Internet se comprennent, c'est parce qu'ils parlent la même 
langue, le TCP/IP. Au-delà de cette définition technique, on peut aussi dire qu'Intemet 
est la plus grande bibliothèque du monde, un gigantesque centre commercial, une



poste géante (grâce au courrier électronique), un formidable terrain de jeux, un 
nouveau média.

1. D'où vient le mot « Internet »? (A) C'est un mot latin. B) C'est un mot français. C) 
C'est un mot anglais.). 2. Internet, qu'est-ce que c'est? (A) C'est un super-réseau 
informatique. B) C'est une langue de programmation. C) C'est un mini-réseau 
d'ordinateur.) 3. Pourquoi on appelle Internet le « réseau des réseaux »? (A) Parce que 
c'est un réseau très grand. B) Parce qu'Intemet relie des mini-réseaux d'ordinateur. C) 
Parce que sa structure est très compliquée.) 4. Comment tous les ordinateurs 
connectés à Internet peuvent se comprendre? (A) Tous les utilisateurs doivent utiliser 
la même langue (par exemple, l'anglais).B) Tous les ordinateurs connectés à Internet 
font partie d'un système. C) Tous les ordinateurs connectés à Internet parlent la même 
langue.) 5. Comment on utilise Internet? (A) C'est une immense bibliothèque. B) 
Internet a plusieurs utilisations. C) Internet n'est pas utilisable.)

Partie 3. Ecoutez le texte et trouvez une bonne réponse.

Patrie 4. Répondez aux questions : quelle est votre future spécialité ? Dans quel 

domaine allez-vous faire vos recherches ?

Максимальна кількість балів на іспиті -  100, відповідно, оцінювання завдань 

здійснюється таким шляхом.

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ОЦІНКА

9 0 - 100 балів„відмінно”;

75- 89 балів,, добре”;

74-60 балів „задовільно”; 

менше 60 балів - іспит не складено.

•Оцінка "відмінно" ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, 

опрацювання рекомендованої літератури, вміння використовувати набуті знання 

для виконання конкретних практичних завдань, розв’язання ситуацій. Відповіді 

на питання білету мають бути вірними та повними, оформлення відповідей -  

акуратним, логічним та послідовним. Припускаються незначні випадкові



погрішності, які не надають суттєвого впливу на повноту та змістовність 

відповіді.

•Оцінка "добре" ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне 

вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язання 

практичних задач. Оцінка "добре" ставиться за умови виконання всіх вимог, які 

передбачено для оцінки “відмінно”, при наявності незначних помилок. 

Оформлення виконаного завдання має бути охайним.

•Оцінка "задовільно" ставиться за часткове, неповне засвоєння програмного 

матеріалу та недостатнє вміння у розв’язанні практичних задач. Оцінка 

"задовільно" ставиться за умови, якщо завдання в основному виконане та мету 

завдання досягнуто, а студент у відповіді продемонстрував розуміння основних 

положень матеріалу з навчальної дисципліни.
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