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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з іноземної мови, зокрема англійської, передбачено правилами 

прийому до Маріупольського державного університету. Здобувачі третього рівня складають 

іспит з іноземної мови (англійської) для вступу на обрану освітньо-наукову програму. Для 

успішного навчання в аспірантурі вступники повинні володіти англійською мовою в межах 

програмних вимог в обсязі, який відповідає рівню В2 згідно рекомендацій Комітету з питань 

освіти при Раді Європи щодо рівня володіння іншомовним мовленням і підготовки програм з 

іноземних мов; Постанови КМУ № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)». 

Зважаючи на воєнний стан в Україні, вступний іспит відбувається дистанційно (онлайн) 

відповідно до розкладу за допомогою Google forms. Напередодні іспиту проводиться 

консультація на платформі Google meet. Процедура проведення вступного іспиту з англійської 

мови до аспірантури МДУ відбувається наступним чином: за три дні до початку іспиту 

вступник надсилає для ознайомлення на пошту кафедри (eph@mdu.in.ua) в електронному 

форматі повідомлення для співбесіди щодо своїх наукових інтересів відповідно своєї науково-

дослідної пропозиції англійською мовою. В ході іспиту вступник заходить за посиланням в  

Google forms відповідно своєї спеціальності та виконує тестові завдання. На виконання тестів 

відводиться одна година. Після виконання тестів, проводиться онлайн-співбесіда, де вступник 

розкриває суть повідомлення щодо своїх наукових інтересів відповідно науково-дослідної 

пропозиції англійською мовою, яке було надіслано раніше.  

 

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

 

1. Читання і виконання завдань до оригінального тексту зі спеціальності. Обсяг 1000 др. знаків  

2. Лексико-граматичний тест  

3. Співбесіда англійською мовою з питань науково-дослідної пропозиції  

 

Читання і виконання завдань до оригінального тексту зі спеціальності в обсязі 1000 др. 

знаків має на меті виявити рівень вступника працювати з оригінальною фаховою літературою, 

що полягає у розумінні змісту й отриманні необхідної інформації; читати й розуміти тексти 

загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру й володіти всіма видами читання 

(ознайомлювальним, переглядовим і пошуковим); робити висновки на основі переробки 

отриманої інформації. Максимальна кількість балів за тест – 25.  

 

Метою лексико-граматичного тесту є визначення рівня володіння сучасної лексики і 

граматики академічної англійської мови для подальшої самостійної роботи над 

вдосконаленням власних іншомовних навичок та їхнього активного використання у науково-

дослідній діяльності. Тест складається з 25 питань. Максимальна кількість балів – 25.  

 

Співбесіда англійською мовою з питань науково-дослідної пропозиції передбачає виклад 

вступником теми дисертаційного дослідження за наступною структурою: обґрунтування 

актуальності теми; загальна характеристика стану наукової розробки теми; предмет 

дисертаційного дослідження; мета і завдання дисертаційного дослідження; методологічні 

засади дисертаційного дослідження. Метою співбесіди відповідно науково-дослідної 

пропозиції англійською мовою є виявити рівень розуміння вступником обраної спеціальності, 

предмету дослідження, його концептуальних та методологічних знань у даній області. 

mailto:eph@mdu.in.ua
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Співбесіда проводиться в день іспиту дистанційно на платформі Google meet. В ході співбесіди 

члени комісії задають уточнюючи питання (2-3 питання) відповідно повідомлення, яке 

надійшло на пошту кафедри заздалегідь. Максимальна кількість балів – 50.  

 

 

1. Зразок тексту для читання та виконання завдань 

 

1.Read the text and answer the questions.  

  

Imagine a World Without the European Union 

 

In the 18th century Edmund Burke declared that a genuine European could not feel a complete 

exile in any part of Europe. Yet, until the 20th century, the idea of European unity belonged to the 

history of thought rather than practical politics. It was not until the 20th century that it came on to the 

agenda; and that, paradoxically, was the result of a sense-of Europe's weakness, not its strength. For 

100 years – from 1815 to 1914 – the balance of power helped to maintain peace in Europe. Then it 

broke down twice in 25 years. The movement to unite Europe was intended to provide an alternative 

and more foolproof mechanism against war than the balance of power. For until 1990, peace in Europe 

was secured through a global balance of power – a balance of nuclear terror perhaps – through the 

activities of the two superpowers: the United States and the Soviet Union. The collapse of the Soviet 

Union destroyed this balance, and left a power vacuum in central and eastern Europe, a vacuum which 

has been filled by the European Union. Twice in the 20th century, the US was called in to prevent 

Europeans tearing themselves to pieces, to help secure a global balance of power when European 

states could no longer contain a dominant Germany. Perhaps the main achievement of the European 

Union is to provide a magnetic attraction for democratic forces in Europe. 

 1. Who and why was it declared that genuine European could not feel a complete exile in any 

part of Europe? Dwell on this question. 

2. What was the period of peace? 

 

2. Приклад лексико-граматичного тесту 

 

Choose the word that best completes the sentence. 

 

1. It's three years … Susan. 

a) that I don't see               b) that I haven't seen     

c) since I haven't seen       d) since I saw 

2. There's somebody driving behind us. I think… 

a) we are following          b) we are being followed    

c) we are followed           d) we are being following    

3. If I were you, I … that coat. It's much too expensive. 

a) won't buy      b) shan't buy     c) don't buy    d) wouldn't buy 

4. We are late. The film … by the time we get to the cinema.  

a) will already start                b) will already have started       

c) will already be starting      d) will already have been started       

5. I made a slight movement to … , but Bob stopped me from doing it. 

a) to raise          b) to rise        

 c) to have raised         d) to be rising 
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3. Вимоги до співбесіди англійською мовою з питань науково-дослідної пропозиції   

 

 Презентація та обґрунтування теми майбутнього наукового дослідження важливий 

крок прийняття рішення про доцільність її розробки. Співбесіда англійською мовою з питань 

науково-дослідної пропозиції щодо наукових інтересів має містити: 

- актуальність та важливість зазначеної проблеми та необхідність її 

вирішення; 

- визначення мети і завдань наукового дослідження; 

- визначення об’єкта та предмета дослідження; 

- формулювання проблеми; 

- визначення у загальних рисах очікувані результати та перспективу 

дослідження 

Сама робота повинна бути викладена англійською мовою в реферативній формі 

обсягом до 1000 др. знаків.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 

Оцінювання вступного випробування до аспірантури з англійської мови здійснюється 

за 100-бальною шкалою (від 0 до 100 балів).  Мінімальна кількість балів для складання іспиту 

– 60 балів. Максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

№ Вид роботи Макс. бали 

 

1. 
Читання і виконання завдань до оригінального тексту зі спеціальності. 

Обсяг 1000 др. знаків  
25 балів 

2. 
 

Лексико-граматичний тест  25 балів 

3. 
Співбесіда англійською мовою з питань науково-дослідної пропозиції 

50 балів 

 

 
Вимоги до відповіді під час співбесіди 

 

Зміст відповіді Максимальна кількість балів 

Теоретичні питання 

розкрито в повному обсязі, 

відповідь на питання 

викладено в логічній 

послідовності, зроблено 

40 – 50 балів Відмінно 
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правильні висновки. 

Теоретичні питання 

розкрито в повному обсязі, 

але матеріал викладено в 

недостатній логічній 

послідовності або  зроблені 

неправильні висновки. 

 

29-39 балів 

Добре 

Частина питань розкрито 

не в повному обсязі, 

зроблені незначні помилки. 

18-28 балів Задовільно 

Відповіді на уточнюючі 

питання не відображають 

розуміння основ ведення 

наукової роботи, більшість 

відповідей на запитання 

неточні або неправильні, 

вступник не володіє 

предметом дослідження 

0-18 балів Незадовільно 

 

 

 

Рекомендована література 

 

1. Бахов І. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів та здобувачів 

: навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. / І. Бахов. – К. ДП «Видавничий дім «Персонал», 

2008. – 276 с.  

2. Бичкова  Н.І.Англійська мова. Комунікативний курс : підручник / Н.І. Бичкова // Київ: 

Либідь, 2004. – 328 с. 

3. Дудок  Р. English for PhD Students / Р. Дудок, В. Максимук. – Львів : Астролябія, 2006. 

– 232 с.    

4. Ільченко О.М. International Communication: Science, Technology, Education, Journalism 

(English-Ukrainian-Russian Dictionary) : Англо-українськоросійський словник 

міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика (за заг. ред. к.філол.н., 

доц. Жалая В.Я.). 2-е вид., доопрац. К.: Видавниче підприємство «Едельвейс», 2016. 

632 с / наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.     

5. Alley M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 2018. — 298 p.  

6. Bruhl, E. Speak More Clearly : British Business English : Speak English with Confidence / 

E. Bruhl. – UK : Oxford University Press, 2017. – 183 p. 

7. Cowan, R. The Teacher's Grammar of English : A Course Book and Reference Guide / 

R. Cowan. – UK : Cambridge University Press, 2018. – 724 p. 

8. Eales, F. SpeakOut Upper-Intermediate / F. Eales, S. Oakes. UK : Person Longman, 2017. – 

118 р. 

9. English Grammar : Business Writing [Електронний ресурс].  – Режим доступу : 

http://www.englishgrammar.org 

10. Falla, T. Solutions Advanced : Student's Book / T. Falla, P. A. Davies. – UK :  Oxford 

University Press, 2018. – 136 p. 

11. Falla, T. Solutions Intermediate : Student's Book / T. Falla, P. A. Davies. – UK :  Oxford 

University Press, 2017. – 120 p. 

http://www.englishgrammar.org/
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12.  Gillett A. Successful Academic Writing / A. Gillett, A. Hammond, M. Martala. – the UK, 

2017. – 360 p.  

13. Jordan R.R.Academic Writing Course / R.R. Jordan //Cambridge: Cambridge University 

Press, 2016. – 144 p. 

14. Learn English with Ello [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.elllo.org/ 

15. Longman Dictionary of English Language and Culture. – UK : Pearson Education Limited, 

2010. – 1620 p. 

16. Merriam Webster Dictionary [Електронний ресурс].  – Режим доступу : 

http://www.merriam-webster.com/ 

17. Murphy, R. English Grammar in Use / R. Murphy. – UK : Cambridge University Press, 2018. 

– 392 p.  

18. Oxford Dictionaries : Language Matters [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

19. Swan M. Practical English Usage. New International Students Edition. – Oxford: Oxford 

University Press, 2018. – 143p. 
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