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У програмі викладено мету і завдання курсу іноземної мови для підготовки аспірантів, стажистів та пошукувачів до 

складання кандидатського іспиту. Подаються нормативи кінцевих навичок і вмінь, порядок допущення до іспиту та його 

структура. 

 

1. Мета і завдання курсу 

1.1. Мета курсу іноземної мови для аспірантів та пошукувачів опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, який буде 

забезпечувати необхідну для фахівця комунікативну спроможність в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах.  

1.2. Завдання курсу полягає у вдосконаленні й подальшому розвиткові знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих 

в обсязі вузівської програми, в різних видах мовленнєвої діяльності. 
 

1.2.1. Аудіювання. Ставиться завданням досягти навичок сприйняття і розуміння монологічних та діалогічних 

висловлювань носіїв мови в межах професійної та побутово-ситуативної тематики на рівні 85-90% інформації при темпі її 

пред'явлення 100-120 слів на хвилину. 

1.2.2. Навики спілкування. Завдання курсу: розвиток навичок природно-мотивованого монологічного і діалогічного 

мовлення при темпі висловлювань 200-250 слів на хвилину. 

Рівень навичок монологічного мовлення має забезпечувати можливість самостійно готувати повідомлення про проблему, 

мету, методи за засоби дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової роботи. 

Наприкінці курсу навчання аспіранти та пошукувачі повинні мати навички діалогічного мовлення для ведення наукової 

дискусії та елементарного спілкування в межах побутової тематики та ситуацій, пов’язаних з перебуванням у закордонному 

відрядженні. 

 

1.2.3. Читання. Завданням ставиться подальший розвиток навичок оглядового, інформативного і глибинного читання 

на матеріалах оригінальної наукової інформації з фаху. 

Навички з проглядового читання мають забезпечувати вміння ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та у 

загальних рисах давати характеристику загального уявлення про його зміст. 

Інформативне читання передбачає вміння прослідкувати розвиток теми і загальну аргументацію та зрозуміти головні 

положення змісту. 

Навички глибинного читання відпрацьовуються на рівні повного і точного розуміння тексту. 

 

1.2.4. Переклад. Усний і письмовий переклад з іноземної мови рідною мовою може використовуватися як засіб 

опанування іноземної мови, прийом розвитку і вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти і точності розуміння. Для 

формування навичок перекладу аспірантам надаються деякі відомості про особливості мови і стилю, з теорії і практики 

перекладу наукової літератури: поняття перекладу, еквівалент і аналог, перекладацькі трансформації, компенсації втрат при 

перекладі, контекстуальні заміни, багатозначність слів, збіг і розбіжність значень інтернаціональних слів, "фальшиві друзі 

перекладача" тощо. 

Показником сформованості навичок і вмінь перекладу слугують такі нормативи: за одну академічну годину (45 хвилин) 

письмовий переклад (зі словником) 2000 др. знаків,  для усного перекладу - 4000-4500 др. знаків оригінального тексту з фаху. 

 

1.2.5. Анотування і реферування. Навчання анотуванню і реферуванню (рідною й іноземною мовами) спрямоване на 

вироблення навичок і вмінь оформлення отримуваної інформації. Анотування й реферування використовується також як 

прийом контролю щодо розуміння тексту. Практичним заняттям з анотування й реферування передує засвоєння деяких 

теоретичних засад, таких як призначення, структура та особливості мови анотації і реферату, види анотацій (описова, 

реферативна) і рефератів (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат). Основні проблеми контрастивної 

стилістики української та англійської мов, зокрема стосовно наукового мовлення. 



 

Кінцеві навички і вміння мають давати можливість складати іноземною мовою анотації та реферати до наукових статей, 

доповідей, матеріалів дослідження, тощо. 

  

1.2.6. Письмо. Для розвитку різних мовленнєвих навичок і вмінь важливе значення має також письмо іноземною 

мовою. Ставиться за мету періодичне 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). 

 
 



 

2. Навчання системі мови 
 

2.1. Фонетика. В курсі іноземної мови передбачена корекція вимови, вдосконалення вимовних навичок і вмінь при 

читанні вголос і в усному висловлюванні. Першочергове значення приділяється інтонаційному оформленню речення (поділ на 

інотонаційно-смислові групи-синтагми, правила розміщення фразового і логічного наголосу, словесного наголосу в 

двоскладових і багатоскладових словах). Робота над вимовою ведеться як на матеріалі текстів для читання, так і на 

спеціальних фонетичних вправах. 

 

2.2. Лексика. До кінця курсу лексичний запас повинен складати не менше 3-4 тис. лексичних одиниць (в т.ч. приблизно 1 

тис. термінів з фаху). Звертається увага на специфіку лексичних засобів вираження змісту текстів з фаху, на багатозначність 

службових і загальнонаукових слів, на механізм словотворення, на явище синонімії і омонімії, на вжиток фразеологічних 

словосполук, слів і словосполучень, фразеологізмів властивих для усного мовлення в ситуаціях ділового спілкування, на знання 

і правильне читання скорочень, умовних позначень, формул, символів тощо. 

 

2.3. Граматика. Навчання зорієнтоване на відпрацювання практичних навичок і вмінь з граматики іноземної мови. 

Увага приділяється типовим для стилю наукового мовлення складним синтаксичним конструкціям, зворотам з не особовими 

дієслівними формами, пасивним конструкціям, багатоелементним означенням, усіченим граматичним конструкціям, 

емфатичним (і інверсійним) структурам, засобам вираження смислового (логічного) наголосу, модальності тощо. 

 
 



 

3. Навчально-методичні матеріали з курсу 
 

3.1, Навчальними текстами і літературою для читання служить оригінальна монографічна і періодична література. 

Використовуються також інші аутентичні матеріали (ділові листи, банківські форми, брошури, рекламні проспекти, матеріали 

семінарів, проведених USIS та British Council). Підбір матеріалу для читання з фаху здійснюється спільно і за участю 

профілюючих кафедр, наукових керівників. Рекомендована література іноземними мовами має безпосереднє відношення до 

дисертаційної роботи. 

3. 1 . 1 .  Загальний обсяг літератури за повний курс навчання складає 300 сторінок (обсяг однієї сторінки прирівнюється 

2500 друкованих знаків). 

 

3.2. Розвиток навичок усного мовлення охоплює таку тематику: Наукова   робота   (тема  дисертації,   проблема,   теорія   

та експеримент, економічна ефективність дослідження). Наукові конференції і симпозіуми: типи повідомлень, дискусія. 

Знання та навики для подачі краєзнавчої інформації на побутовому рівні. Основні ситуативні формули спілкування в 

закордонному науковому відрядженні: транспорт, орієнтація в місті, оргкомітет конференції, готель, харчування, заклади 

культури. 

 



 

4. Організація навчального процесу 
 

4.1. Організація навчального процесу здійснюється згідно з календарним планом і становить 140 годин практичних занять 

та 10 годин лекцій. 

4.2. На практичних заняттях аспіранти та пошукувачі знайомляться з лексико-стилістичними особливостями науково-

технічної літератури термінотворення, типами анотацій і рефератів, особливостями користування словниками і довідковою 

літературою тощо. 

4.3. Аспіранти та пошукувачі відпрацьовують мовні (лексичні і граматичні) і мовленнєві комунікативно спрямовані 

вправи (трансформаційні, на техніку перекладу, підстановку, доповнення, скорочення і розширення речення; питально-

відповідні вправи; вправи на розкриття змісту тексту, знаходження в тексті окремих місць, абзаців, речень, що ілюструють певні 

положення і є відповіддю на попередньо поставлене питання або відповідає попередньо складеному плану; завдання на 

встановлення в тексті невідповідностей із запропонованими положеннями; самостійне членування тексту на смислові частини і 

визначення заголовків до них; складання плану; скорочення абзаців і речень. Практикуються вправи на виявлення логічного 

стрижня статті, на тематичне узагальнення основних думок. Обговорення тексту виходить за рамки простого відтворення його 

змісту. Висловлювання (підготовлені й непідготовлені) включають пояснення іноземною мовою окремих положень, графіків і 

процесів (згадуваних у тексті), елементи критичного аналізу, відповідні коментарі і оцінки, короткі повідомлення на задану тему. 

В тематиці для розвитку навичок усного мовлення перевага віддається професійним питанням, які пов’язані з науково-

пошуковою роботою аспіранта. 

4.4. На індивідуальних заняттях уточнюються й з'ясовуються всі питання, що виникають під час самостійної роботи над 

текстами і подається звіт про зроблене. Звіт може мати форму бібліографічної підбірки, вибіркового усного й  письмового 

перекладу, усних й письмових анотацій і рефератів, узагальнення матеріалу за окремими статтями (оглядового реферування), 

стислих повідомлень і доповідей рідною й іноземною мовами по прочитаному матеріалі. Частково контроль самостійної роботи 

проводиться і на групових заняттях. 

 

4.5. В разі потреби (прогалини в індивідуальній підготовці, складність матеріалу, відступ від навчального графіку з 

об’єктивних причин тощо) передбачаються додаткові консультації. 

 

4.6. Аспіранти залучаються до укладання галузевих термінологічних словників, виконання замовлень профілюючих 

кафедр щодо письмових перекладів, анотування і реферування книг і журнальних статей тощо.  
 
 

Тематика лабораторних робіт з англійської мови 

1. Part-of-Speech System - 2 hours. 

2. Understanding Business Data - 2 hours. 

3. Modifying Business Information - 2 hours. 

4. Academic Discourse and Style - 4 hours. 
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5. Форми поточного контролю і вимоги на іспиті 
 

Систематичний контроль є дієвим зміцненням знань, навичок і вмінь, важливим засобом управління процесом засвоєння 

навчального матеріалу. 

5.1. Поточний контроль передбачає регулярний облік і контроль виконання різних видів домашніх завдань. 

5.2. Проміжний контроль ставить за мету перевірку результатів вдосконалення навичок і вмінь перерахованих у розділі 

3 і може проводитись протягом курсу навчання. 

5.3. Підсумковою формою контролю є заліковий тест, який за структурою та змістом наближається до іспитового. 

5.4. Щоб наблизити зміст І структуру кандидатського іспиту з іноземної мови до стандартних вимог міжнародних тестів з 

іноземних мов типу ТОЕП_ які мають складати всі фахівці, що виїздять за кордон на навчання, стажування, для наукової роботи 

або роботи за контрактом, пропонується запровадити письмову форму складання іспиту у вигляді тесту. (Зразок завдань див. у 

додатку 2). 

До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти та пошукувачі, які мають відповідний рівень підготовки, 

склали заліковий тест на кафедрі іноземної мови та підготували реферат з проблеми наукового дослідження. 

Реферат складається з україномовного огляду наукових робіт, пов’язаних з науковою спеціальністю або темою 

дисертаційної роботи аспіранта чи пошукувача, прочитаних іноземною мовою; словника 100 термінів даної галузі науки та 

повідомлення про наукове дослідження, викладеного іноземною мовою у обсязі двох машинописних сторінок. 

Реферат обов'язково повинен мати план-вступ, викладення змісту теми, висновок, а також список основної використаної 

при підготовці і написанні реферату іноземної літератури, включаючи публікації останніх років. 

План включає всі перераховані вище структурні компоненти реферату із зазначенням сторінок, на яких вони 

знаходяться. Основний зміст реферату розподіляється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті 

реферату. 

вступ - має довільну форму з обов'язковим відображенням таких питань: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки 

зору актуальності та важливості, визначення її місця в існуючій проблематиці даної галузі науки та оцінка ступеню і характеру 

розробки теми. 

Основний зміст теми повинен являти собою компілятивне узагальнення існуючої іноземної літератури по темі наукового 

дослідження, давати чітку класифікацію різних точок зору іноземних вчених на дану проблему з вказуванням першоджерел; 

показувати розбіжність/спільність поглядів наших та зарубіжних вчених та важливість використання нової інформації в темі 

наукового дослідження (наприклад, формування спростування/підтвердження гіпотези аспіранта чи пошукувача). 

У ВИСНОВКУ повинно даватися коротке резюме того, що викладено в основній частині реферату та висновки, які зроблені 

з цього викладу. 

Список використаної літератури повинен вказувати на вивчені автором роботи, за якими може мати місце співбесіда по 

реферату. Список повинен включати в себе останні публікації зарубіжної літератури. Використана література повинна знайти 

відображення в рефераті  не шляхом  прямого цитування,   а через посилання  на 

автора, наприклад Blake [1997:10] вважає, що ... 

Список використаної літератури подається згідно з Бібліографічним описом, бібліографічним записом (ДСТУ ПОСТ 7.1: 

2006). 

У цілому текст реферату повинен бути обсягом 24-25 сторінок, надрукованих на комп’ютері або друкарській машинці (1,5 

- 2 інтервали між строчками). Реферат повинен бути зброшурований і мати титульний лист (див. додаток 4). На кафедру 

іноземних мов подається перший екземпляр за підписом його наукового керівника та датою подання. Реферат повинен 

відповідати вимогам науково? публікації, бути вичитаним, охайно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату 

(вірне датування вихідних даних публікацій у відповідності з існуючими вимогами). 

Реферат подається на кафедру не пізніше, як за місяць до іспиту. 
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Прийом кандидатських екзаменів проводиться в умовах, які відповідають їх значенню, як важливого акту державної 

атестації наукових кадрів. Іспити проводяться відповідно з рішенням екзаменаційної комісії по білетам. Для підготовки відповіді 

пошукувач використовує екзаменаційні листки, які зберігаються після екзамену на протязі року. 

Рівень   знань   пошукувачів   оцінюється   по   чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". 

Кафедрою прийняті такі критерії оцінки: 

"Відмінно" передбачає операційне володіння іноземною мовою з випадковими неточностями та непорозуміннями у 

деяких ситуаціях; загальне добре володіння складними висловлювання та розуміння детальної аргументації; на 95% вірне 

виконання тестів, письмового перекладу та грамотне складання анотації; ясне письмове повідомлення про наукове 

дослідження, яке демонструє розвинені    письмові    навички    аспіранта    чи    пошукувача    на когнітивному, синтаксичному 

рівнях та на рівні тексту. Повідомлення може мати незначні помилки. 

"Добре" заслуговує відповідь, яка виявляє загальне ефективне володіння іноземною мовою, не зважаючи на деякі 

неточності, невідповідності та непорозуміння; вміння використовувати та розуміти досить складні висловлювання, особливо в 

межах своєї галузі та в межах побутової тематики; на 75% вірне виконання тестів письмового перекладу та грамотне складання 

анотації. Повідомлення про наукове дослідження демонструє письмову компетентність аспіранта чи пошукувача на 

когнітивному, синтаксичному рівнях та на рівні тексту з незначними помилками. 

"Задовільно" означає обмежене володіння іноземною мовою, розуміння загального значення більшості ситуацій, велику 

кількість граматичних та лексичних помилок: здатність вести базову комунікацію у межах своєї галузі на 55% вірне виконання 

тестів, письмового перекладу та грамотне складання анотації. Письмове повідомлення демонструє мінімальну письмову 

компетентність на когнітивному, синтаксичному рівнях, а також на рівні тексту. 

"Незадовільно" виставляється при умові, що аспірант чи пошукувач розуміє тільки загальне значення дуже вузького кола 

знайомих ситуацій і може спілкуватися в цих межах; виконує 50% тестів; дає невірний переклад та складає неграмотну 

анотацію; демонструє некомпетентність на письмі. 

 

На кожного аспіранта та пошукувача заповнюється протокол іспиту, в який заносяться питання білету, а також питання, 

які були йому задані в процесі іспиту. 

 
 

Структура кандидатського іспиту 

1. Читання і письмовий переклад зі словником рідною мовою оригінального тексту з фаху. Обсяг 2000 друкованих знаків. 

Час виконання - 45 хвилин. 

2. Письмове анотування іноземною мовою (500 др. знаків) україномовного тексту загальнонаукового характеру обсягом 

4000-4500 др. знаків. Час на виконання - 40 хвилин. Допускається використання словників. 

3. Тест з граматики, лексики, читання (1 год.) 

4. Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження і фаху. 
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Додаток 1 

Навчальний матеріал з англійської мови 
 

1. Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою речення в українській мові. Розповідне, питальне та 

заперечне речення. Типи питань. 

2. Дієслово. Допоміжні та смислові дієслова. 

3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів. 
 

4. Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу пасивного стану. Узгодження часів. 

5. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи перекладу. Інфінітив, функції та способи перекладу. 

Герундій, функції та способи перекладу. 
 

6. Модальні дієслова та їх еквіваленти. 

7. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції. 

8. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів із закінченням - ing, -ed. 

9. Іменник. Утворення  множини. Присвійний відмінок. 

10. Артикль. 

11. Займенник (загальні відомості). Особові, присвійні, вказівні займенники. Неозначені займенники some, any,  і  

заперечний займенник по. Кількісні займенники many, much,  few. Неозначений займенник one. Функції one. Підсилювальні та 

зворотні займенники. 

12. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння. 

13. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, хронологічних дат, позначень часу. 

14. Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово. прислівник, 

прийменник, сполучник). Конструкції типу the more, the better, there+be. 

15. Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, безсполучникові 

підрядні речення, еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування та ін.). 

16. Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, "фальшиві друзі перекладача", 

британський та американський варіанти англійської мови, термін, уживані вирази та службові слова, іншомовні запозичені, 

абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги і т.п.). 

17. Жанрові особливості перекладу. 

18. Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови науково-технічної літератури та їх значення. Основні суфікси 

іменників, прикметників, дієслів, прислівників. 
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Навчальний матеріал з німецької мови 

1. Часові форми дієслова. Дієслова з віддільними та невіддільними префіксами. Дієслівне керування. 

2. Пасив. Модальні дієслова з інфінітив пасив. Відмінювання іменників. Прийменники з давальним відмінком. 

Прийменники з знахідним відмінком. 

3. Залежний інфінітив, інфінітивні групи як члени речення. Множина іменників. Прийменники з давальним та знахідним 

відмінками. 

4. Дієприкметник. Означення, виражене дієприкметником І і ІІ.  Поширене означення. Дієприкметник i чи zu як 

означення. 
 

5. Відокремлені дієприкметникові звороти. Прийменник з родовим відмінком. Результативний пасив. 

6. Підрядні речення. Речення з підрядними означальними. Відмінювання відносних займенників. 

7. Додаткові підрядні речення. Речення з підрядними причини. Введення логічних зв’язків. 

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

9. Речення з підрядними умовними. 
 

10. Розділовий родовий відмінок. 

11. Займенникові прислівники. 

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

13. Парні сполучники. 

14. Конструкція sich lassen + інфінітив. Сполучення знахідного відмінку з інфінітивом. 

15. Вказівні займенники у функції заміни іменників. 

16. Речення з підрядними часу та мети. Подвійні прийменники та прийменники з підсиленням. 

17. Спосіб вираження відношення до висловлювання. Модальні дієслова, складні форми модальних дієслів. 
 

18. Спосіб вираження зв’язку з попереднім та наступним висловлюванням. Кон’юнктив в самостійних реченнях. 

19. Кон’юнктив в умовних реченнях. Допустові речення. Модальні дієслова у значенні речення. 

20. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури. 
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Навчальний матеріал з французької мови. 

1. Артикль. 

2. Займенник. 

3. Група часів індикативу. 

4. Умовний спосіб. 

5. Пасивна форма. 

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. 

14. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково-технічного тексту. 
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Навчальний матеріал з іспанської мови 

1. Артикль. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. 

2. Дієслово. Загальні відомості. Безособові форми дієслова. Утворення дієслівних часів та способів. 

3. Утворення, значення, використання часів дієслів дійсного способу дійсного стану. Present Pretérito imperfecto. 

4. Pretérito indefinido. Futuro imperfecto. 
 

5. Допоміжне дієслово haber. Утворення та застосування складних часів умовного способу дійсного стану. Pretérito 

perfecto. Pretérito pluscuamperfecto. Futuro perfecto. 

6. Утворення, значення та використання Potencial simple і Potencial compuesto. 

7. Утворення наказового способу дієслів звичайного відмінювання. 

8. Дієслова індивідуального відмінювання. Займенникові дієслова. Недостатні дієслова. Безособові дієслова. 

Допоміжні дієслова haber, ser, estar. 
 

9. Пасивний стан. Значення та використання не особових форм дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій. Дієслівні 

конструкції типу: дієслово + прийменник (або que) + інфінітив; дієслово + дієприкметник; дієслово + герундій. 

10. Узгодження часів. 

11. Прислівник. Прийменник. Сполучник. Вигук. Словотворення. 

12. Типи речень. Головні та другорядні члени речення. Порядок слів у реченні. Узгодження підмета та присудка. 

13. Просте речення і його види. Двоскладні та односкладні речення. Поширені та непоширені речення. 

14. Неповні речення. Складні речення. Складносурядні речення (сполучникові та безсполучникові з"єднання). 

15. Складнопідрядні речення. Підрядні підметникові речення. Підрядні речення присудку. Підрядні з’ясувальні речення. 

Непряма мова. Підрядні означальні речення. Речення з підрядними обставинними. 

16. Граматичні особливості перекладу (гіпотетичне майбутнє, Imperfecto de Indicativo у значенні умовного способу, 

наказовий спосіб, дієслівні перифрази). 

17. Синтаксичні особливості перекладу (головні та другорядні члени речення, умовні речення, еліпсис, інверсія, 

подвійне керування та ін.). 

18. Лексичні особливості перекладу (переклад слова: лексична відповідність, переклад слів, що не мають безпосередніх 

лексичних відповідностей, передача імен та назв у перекладі, переклад інтернаціональних та псевдо інтернаціональних слів). 

19. Переклад словосполучень. Переклад вільних словосполучень. Переклад зв’язаних словосполучень. Лексичні 

трансформації. 
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Додаток 2  

Зразок тестів з англійської мови 
 

Section I: Structure & Written Expression 

 Part A 

Directions: 

Question 1-4 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (А), (Б), (C), and (D). 

Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then, on your answer sheet, write down the number of the question 

and the letter of the answer you have chosen, for example, 1 A. 

 

1 .  Sally was mortified by her date's unprecedented behavior. 

(A) eradicated (C) overjoyed 

(B) humiliated (D) challenged 

 

2. The director's spacious new office overlooked the city. 

(A) quiet (C) roomy 

(B) colorful (D) comfortable 

 
 

Part B 

Directions. 

In questions 3-4 each sentence has four underlined words or phrases. The four underlined parts of the sentence are marked (A), 

(E),(C), and (D). Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Then, on your 

answer sheet wrlte down the number of the question and the letter of the answer you have chosen, for example, 3A. 

 

3. The professor was considering postponing the examination until the 

A B 

following week because the students' confusion. 

C D 

 

4. The congressman, accompanied by secret service agents and aides, 

 A 

are preparing to enter the convention hall within the next few minutes. 

B C D 
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Section II. Vocabulary and Reading Comprehension 

Part C 
Directions. 

In questions 5-6 each sentence has an underlined word or phrase. Below each sentence are four other words or phrases, marked (A), 

(B), (C), and (D). You are to choose the one word or phrase that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for 

the underlined word or phrase. Then, on your answer sheet, v/rite down the number of the question and the letter you have chosen, e.g. 

5 A. 

5. It was inevitable that the smaller company should merge with the larger. 

(A) urgent (C) important 

(B) unavoidable (D) necessary 

 

6. The government is engaged in a project to pacify the hostile element of society. 
(A) poor 

(B) antagonistic 
 

(C) delinquent 

(D) reticent 
 
 

Part D 
Directions. 

In the rest of this section you will read two passages. Each one is followed by several questions about it. For questions 7-8, you are to 

choose the one best answer, (A), (B), (C), or (D), to each question. Then, on your answer sheet, write down the number of the question 

and the letter of the answer you have chosen. Answer all questions following a passage on the basis of what is stated or implied in that 

passage. 

 

Questions 7 through 9 are based on the following reading. 
 

Article II of the United States Constitution states that only natural born citizens of the United States who have attained the age of 35 

years and who have resided in the United States for 14 years may become president. We 22nd amendment to the Constitution imposes 

a two-term limit for this office by declaring that a person can be elected for two four-year terms only, but that when a person acts as 

president for no more than two years for which he or she v/as not elected, such as when a vice-president succeeds a deceased 

president, he or she may be elected twice after completing the former president's term. 

 

7. Which of the following could not become president of the United States? 

(A) a 33-year-old man born in the United States 

(B) a 40-year-old naturalized citizen who has lived in the United States for 25years 

(C) a 45-year-old woman born of parents who were U.S. citizens 

(D) a 60-year-old woman who was born in Japan of parents who were citizens of the United States and who has lived in the United 

States for 20 years 

 

8. What is the maximum number of years that a person can serve as president of the United States?  

(A) 4    (B) 8    (C) 10    (D) 14 
 

9. How long must a citizen have lived in the United States before he or she can become president? 

(A) 8 years      (B) 14 years       (C) 22 years       (D) 35 years 
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Зразок тестів з німецької мови 
 

Тест з граматики 
 

/ .  Вкажіть варіант, який має бути на місці пропуску. 

1. Ich ... die Grammatik lernen (muß, müssen, mußt). 

2. Wir... zum Tanzen gehen (will, v/ollen, willst). 

3. Ihr... mehr arbeiten (soll, sollen, sollt). 

4. Seine Schwester ... gut singen (können, kannst, kann). 

5. Er... (dürfen, darf, dürft) schon nach Hause gehen. 

6. In Deutschland (darf, soll, kann) man rechts fahren. 

7. Olga hat Geburtstag. Wir ... die Blumen schenken (sollen, müssen, wollen). 

8. Ich ... auf dich sehr lange gewartet (hat, bin, habe). 

9. Er... (ist, hat, habe) meine Adresse in sein Notizbuch eingetragen. 

10. Wann ... du heute aufgestanden? (sein, bist, bin).  

//. Встаєте пропущені сполучники. 

1. ... ich heute die Zeitung bekam, las ich einen interessanten Artikel (als, wenn). 

2. Ich freue mich immer, ... ich einen Brief von meiner Schwester bekomme (als, wenn). 

3. Von vielen haben wir gehört, ... dieses Buch interessant ist (wie, warum, daß). 

4. Erteilt uns mit, ... er morgen in Kiew ankommt (wohin, was, wann). 
 

5. Können Sie mir bitte sagen, ... er an dieser Konferenz teilnimmt (wer, wohin, ob). 

6. Wissen Sie, ... der Professor spricht (wohin, womit, wovon). 
 

7. Das Haus, in ... unsere Familie wohnt, ist neu und modern (der, das, dem). 

8. Morgen kommt die Delegation, ... an dieser Sitzung teilnimmt (der, die, das). 

9. Sie nehmen dreimal täglich zwei Tabletten, ... Sie sich völlig gesund fühlen (bis, nachdem, wenn). 

10. ... ich immer interessante Artikel aus der Zeitung lese, habe ich diese Mitteilung sofort bemerkt (weil, da). 

 

 

///. Виберіть неправильне речення: 

1. a) Die Mutter kommt immer pünktlich nach Hause. 

b) Nach Hause die Mutter kommt immer pünktlich. 

c) Kommt die Mutter immer pünktlich nach Hause? 

 

2. a) Ich eine Zeitung jetzt kaufe, 

b) Ich kaufe jetzt eine Zeitung. 

c) Jetzt kaufe ich eine Zeitung. 
 

3. a) Wir schreiben heute ein Diktat. 

b) Wir heute schreiben ein Diktat. 

c) Schreiben wir heute ein Diktat? 

 

4. a) In dieser Bibliothek gibt es viele Bucher. 

b) Gibt es in dieser Bibliothek viele Bucher? 

c) In dieser Bibliothek es gibt viele Bucher. 

 

5. a) Er steigt nicht in Bonn aus. 
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b) In Bonn steigt er nicht aus. 

c) In Bonn er steigt nicht aus. 

 

6. a) Der Zug abfahrt von München. 

b) Fahrt der Zug von München ab? 

c) Der Zug fahrt von München ab. 

 

7. a) Sie gehen in ein Abtei. 

b) In ein Abtei sie gehen. 

c) Gehen Sie in ein Abteil. 

 

8. a) Das Madchen schenkt seinen Eltern Blumen. 

b) Das Madchen seinem Eltern schenkt Blumen. 

c) Schenkt das Madchen seinen Eltern Blumen. 

 

9. a) Im Sommer fahren wir oft ans Meer. 

b) Wir oft fahren im Sommer ans Meer. 

c) Wir fahren oft im Sommer ans Meer. 

 

10.  a) Ich der Freundin den Park zeige. 

b) Ich zeige der Freundin den Park. 

c) Der Freundin zeige ich den Park. 
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Тест з лексики 

1. Bilden Sie Satze aus folgenden Wörtern. 

1. mit, wir, das, beginnen, essen 

2. sich freuen, unser, Freunde, Bilder, über, gut, die 

3. wir, Gastgeber, uns, unser, verabschieden, von 

4. der, für, arbeiten, Schuler, Freunde, sein 

5. danken, die, ihr, Kinder, Eltern 

6. sie, zusammen, Stadt, in, fahren 

 
2. Was ist falsch? 

1. Er hat kein Hunger. 2. Du hast keine Energie. 3. Ich habe keine Geld. 4. Wir haben keine Lehrbucher. 5. Wir haben keine Arbeit. 

6. Ihr habt keine Zeit. 7. Sie hat kein Schwester. 

3. Ergänzen Sie "kennen" oder wissen" 

1. ... Sie diesen Roman? Nein, leider nicht, aber ich ... , daB er sehr interessant ist. 

2. Er... diesen Schriftsteller. 

3. Haben Sie von dieser Konferenz schon gehört? Nein, wir ... nichts davon. 

4. Du ... doch, daß er heute fehlt. 

5. ... ihr, wo er wohnt? 

6. Ich ... seine Adresse, aber seine Telefonnummer... ich nicht. 
7. ... du diesen jungen Mann persönlich? 

 

4. Weiches Wort paßt nicht in die Reihe? 

1. gehen, fahren, laufen, lesen 

2. scheinen, regnen, singen, donnern 

3. singen, kaufen, spielen, tanzen 

4. sprechen, erzählen, sagen, reisen 

5. schlafen, tanzen, sich ausruhen, sitzen 

6. handeln, lachen, kaufen, verkaufen 
 

 

5. Wo spricht man? 

1. spanisch 

2. chinesisch 

3. dänisch 

4. englisch 

5. finnisch 

6. französisch 
7. griechisch 

 

 

6. Ersetzen Sie die Adjektive durch Antonyme: 

1. Es ist schon hell 

2. Der kleine Jens lernt gut 
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3. Dieser Stuhl ist billig 

4. Mein Freund ist ledig 

5. Die Zeitung ist langweilig 

6. Das Kind ist fleißig 
7. Ich kaufe Brot. Es ist schwarz. 
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Тест з читання 
 

Прочитайте текст. Дайте стверджувальну відповідь ( + )  або заперечну ( - )  на запитання: 

1. Die Chipkarten sind in den bestimmten Kreditrahmen für den Kunden gültig. 

2. Barzahlung ist schneller als mit der Smart Card. 

3. Mit  Kreditkarte   kann  man von  500  bis   5000   Mark an 

Bargeldautomaten entnehmen. 

4. De Kosten für Herstellung der Karten fragen die Banken. 

Die neue Kreditkarte 
Die Deutschen sind im Vergleich zu Amerikanern und Briten Kartenmuffel. De meisten Kreditkarten, wie Visa, Dinersclub, Eurocard 

oder American Express werden von Angestellten deutscher Unternehmen benutzt. Neben Banken geben diese Karten, für die immer 

eine Jahresgebuhr zu zahlen ist, auch Konsumentenschutzorganisationen aus, so z.B. Automobil- und Buchclubs. 

Der wesentliche Unterschied zu den bestehenden Kreditkarten liegt in der Tatsache, daß die Smart Card einen Chip (ein 

Mikroprozessor wie in Computern) besitzt, in dem ein Kreditrahmen je nach Bonität der Bankkunden von 500 oder 5000 Mark 

eingespeist wird. Die lästigen Telefonanrufe bei den Kartenfirmen, ob der Einkauf auch gedeckt sei, entfallt. Damit wird der Einkauf mit 

der Smart Card schneller als Barzahlung. 

 

Vorgesehene Funktionen sind: 

- Einkaufen 

- Telefonieren in öffentlichen Telefonzellen 

- Bezahlen an Tankstellen 

- Fahrscheinkauf für Eisenbahn, U-Bahn, Bus und Straßenbahn 

- Zahlen im Parkhaus und an Parkuhren 

- Kaufen von Eintrittskarten in Theatern, Kinos und Sportstatten 

- Entnehmen von Kleingeld bis zu 100 Mark an Bargeldautomaten 

 

Die Idee der Smart Card hat Kritiker. Einige halten die Karte nicht für sicher genug, andere haben Sorgen um den Datenschutz, 

wieder andere halten die Technik noch nicht für ausgereift oder halten die Abrechnung mit dem Karteninhaber für zu kompliziert. Alle 

Sorgen sind nur zu gut zu verstehen, aber es sind dieselben, die bei der Einführung der inzwischen bewahrten Kreditkarten zu hören 

waren. Fortschritt laßt sich nun einmal nicht ohne ein gewisses Risiko erreichen. 

Ein heftiger Streit ist um die Verteilung der Kosten entbrannt. Man ist sich einig, daß die Herstellungskosten von ca. 12 Min. Mark 

von dem Benutzer zu tragen sind. Die Verbuchungskosten sind es, um die der Streit entbrannt ist. Benutzer, Banken und Einzelhandel - 

alle wollen diese Kosten nicht tragen, sondern sie dem Anderen aufbürden. Hier muß eine wirtschaftlich faire Losung noch gefunden 

werden. 

 

Die deutsche Wirtschaft verschläft den Investitions boom in Osteuropa 
 

Die Reformstaaten in Osteuropa erleben einen nicht erwarteten Investitionsboom aus dem Westen. Beliebtestes Ziel des 

Westgeldes ist Ungarn. Aus der Sicht der USA und der westeuropäischen Industrieländer bietet dieses Land die größte Gewahr für die 

Sicherheit der Investitionen. Folgende Direktinvestitionen wurden seit 1990 in den Ländern Ost- und Sudosteuropas getätigt: 

Ungarn 9.920 Millionen DM 

Polen 3.200 

Tschechien 3.200 

Slowenien 2.080 

Rumänien 1.120 

Bulgarien 720 
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An diesen beträchtlichen Investitionen hat das trotz Rezession wirtschaftsstarke Deutschland nur einen Anteil von 25 Prozent, 

wahrend die USA den Löwenanteil von 29 Prozent investierten. Selbst das kleine Österreich bringt es auf stolze 16 Prozent, Italien auf 

8 Prozent und Frankreich auf 5 Prozent. Alle übrigen Länder kommen auf 17 Prozent. 

Wahrend Deutschland als Handelspartner eine starke Stellung in diesen Landein hat, scheut deutsches Kapital den Weg in diese 

Länder. Die einzige GroBinvestition der Bundesrepublik ist die Beteiligung von VW bei dem Automobilbauer Skoda. Seit diesem 

Zeitpunkt ist der deutsche Anteil an den Direktinvestitionen von 50 Prozent auf magere 6 Prozent im ersten Vierteljahr 1993 

zurückgegangen. 

Es ist unverständlich, daß Deutschland gerade in seinem Nachbarland Polen bei Investitionen so zurückhaltend ist. Polen bietet ein 

aus heutiger Sicht ein stabiles politisches Umfeld und einen enormen Zuwachs der Industrieproduktion von ca. 8 Prozent. Die 

Nachfrage nach Konsumgütern ist in Polen besonders hoch. So ist es nicht zu verstehen, daß deutsches Kapital kaum seinen Weg 

nach Polen findet, obwohl dort die Lohnkosten nur bei 50 Prozent derer in Ungarn liegen. Viele westliche Unternehmen machen sich 

das niedrige Lohnniveau zunutze und investieren gewaltig, so z.B. Fiat, Coca-Cola oder ABB. Ob allerdings einer staatlichen 

Anschubhilfe Erfolg beschieden sein wird, ist zweifelhaft. So haben die an Polen angrenzenden Bundesländer und Berlin sowie die an 

Deutschland angrenzenden vier Wojewodschaften eine Deutsch-Polnische Wirtschaftsforderunggesellschaft mit einem Etat von 5 

Millionen DM pro Jahr gegründet. 

Ähnlich sieht die Situation in WeiBrunland, der Ukraine und Rußland aus. Auch hier haben alle großen deutschen Unternehmen 

ihre Repräsentationen oder Verkaufbüros. Der Handel zwischen diesen Ländern und Deutschland ist für beide Seiten zufriedenstellend. 

Aber Direktinvestitionen, die diese Länder dringend benötigen, bleiben von deutscher Seite aus, wahrend z.B. amerikanische, 

japanische oder chinesische Firmen eine große Risikobereitschaft zeigen. 

Allerdings sind die Rahmenbedingungen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nicht gerade Investitionsfreundlich. Die hohe 

Inflationsrate und eine nicht zu überschauende Steuerpolitik wirken negativ auf potentielle Investoren. 
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Зразок тексту для анотування 

Спадщина Ергарда 

Що з соціальної економіки ми візьмемо у наступне століття? 

4 лютого 1997 року Людвігу Ергарду, засновнику соціальної ринкової економіки в Німеччині, сповнилося б 100 років. Цей 

ювілей є для нас приводом, щоб знову згадати великі історичні заслуги Людвіга Ергарда. Застосовуючи теоретичні проекти 

своїх наукових однодумців, Ергард розробив свою концепцію соціальної ринкової економіки як своєрідний "третій шлях", щось 

середнє між необмеженим капіталізмом та соціалістичним плановим господарством. Його провідною ідеєю був "принцип 

свободи ринку в поєднанні з соціальною рівновагою та моральною відповідальністю кожної особи по відношенню до всіх". 

У червні 1943 року Людвігу Ергарду завдяки своїй мужності, переконливості та настирливості вдалося впровадити цю 

концепцію в 

Західній Німеччині. Він поєднав грошову реформу країн союзниць із економічною лібералізацією (між іншим, без відома країн 

союзниць), яка у великій  мірі  поклала нарешті  край існуючій  примусовій 

економіці. 

Тим самим було звільнено від пут ринково-економічної сили, конкуренцію та прагнення до успіху, що привело до "німецького 

економічного дива". Через п’ятдесят років соціальної ринкової економіки звичний до успіху устрій, здається, втратив свій блиск. 

Зростання безробіття, висока державна заборгованість, незначні іноземні інвестиції - ось деякі ознаки складного становища. 

Виникає запитання: чи може соціальна ринкова економіка взагалі справитися з вимогами XXI століття? Чи здатна вона 

здійснити поставлену Ергардом мету - "добробут для всіх"? 

Я переконаний, що при послідовній ревіталізації принципів соціальної ринкової економіки в розуміння Ергарда вона й в 

наступному столітті буде базою для вдалого суспільного та економічного устрою. Для цього необхідно пригадати принципи 

соціальної ринкової економіки. 

У центрі соціальної ринкової економіки стоїть змагання. Змагання на політичному рівні спонукає виборців вибирати між 

програмною та персональною альтернативами, а на економічному рівні воно гарантує ефективне виробництво і призводить до 

постійних інновацій, які йдуть на благо споживача. 

Саме соціальна рівновага як складова частина соціальної ринкової економіки відрізняє її від чистої чи вільної ринкової 

економіки. 

Соціальна допомога повинна базуватися на принципі субсидарності, існувати у вигляді допомоги для самодопомоги, і вона 

не повинна стояти на перешкоді силам ринкового регулювання. Соціальна ринкова економіка вимагає наявності сильної 

держави, однак це має бути держава, сконцентрована на створенні політичних рамкових умов. Сюди належать конститутивні та 

регулювальні принципи Вальтера Ойкенса: приватна власність, відкриті ринки, активна політика змагання, стабільність 

економічної політики. Необхідні також наявність громадської інфраструктури, середня за тривалістю та узгоджена з ринком 

політика зростання та стабілізації, підтримка середнього прошарку населення та регіональної економіки, а також механізми 

регулювання щодо захисту навколишнього середовища. 

Загальна політика у соціальній ринковій економіці створює вільні простори та свободу дій для успішної та творчої діяльності 

кожної окремої особи, але вона обмежує їх настільки, що зберігається устрій свободи і водночас повага до цінності людини. Що 

ж конкретно слід зробити? Глобалізація вимагає зручних рамкових умов, завдяки яким Німеччина на тривалий час могла б 

зберегти свою конкурентоспроможність. Сюди належить зниження державної та податкової квоти, а це вимагає суворої економії 

у споживчих та державних затратах, а також субсидій. Приватизація державної частки власності та сфери послуг необхідні так 

само, як і подальша відміна регулювання. Покращення податкових умов для інвестицій а також збільшення принадних 

перспектив для все більшої кількості приватних економічних інтересів належить до найважливіших завдань у створенні нових 

робочих місць. 

Існує також небезпека, що соціальна держава сама спустошує власне господарство, на якому вона базується. Свого часу 

ще Ергард вважав, що при зростанні добробуту потреба державної соціальної політики поступово відпаде, однак у Німеччині 

зростання доходу та зростання соціальних послуг ідуть пліч-о-пліч. Тому реформи існуючої системи соціального страхування 

просто неминучі. Необхідно, насамперед, впровадити самопіклування та змагання, надати кожній окремій особі більшу свободу 

вибору та прийняття рішень. 
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Таким чином, у медичному страхуванні дрібний ризик повинен передбачати більшу особисту участь, потрібна більша 

кількість можливостей і менше всеохоплюючих обов'язкових послуг, більше договірної] автономії. Такі нововведення просто 

неминучі. 

З 1957 року існує пенсія, яка обраховується пропорційно до зарплати й фінансується шляхом перебазування коштів. Тепер 

вона повинна бути пристосована до співвідношення між тими, хто сплачує податки, пенсіонерами та подовженою тривалістю 

виплати пенсії, що пов’язане і з довшою тривалістю життя. Реформа повинна орієнтуватися на ергардівську "концепцію трьох 

колон", розроблену в 1957 році. Згідно з нею соціальне забезпечення старості складається з трьох елементів: законна пенсія, 

виробничі страхування та самозабезпечення. 

У цілому соціальна ринкова економіка вимагає нового розуміння соціально? рівноваги: менше державної благочинності з 

широкими державними гарантіями матеріальної забезпеченості, більше індивідуальної відповідальності та врахування ризику. 

Такий устрій зможе справитися на тривалий час з поставленими вимогами. 
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Додаток З 

Найуживаніші слова та вирази по темі наукового дослідження 
 

Vocabulary to Speak on the Scientific Research 
 

candidate's dissertation written under the direction (of smb.) - кандидатська дисертація, написана під керівництвом ...; 

 initial (long-term) study - попереднє (тривале) дослідження; 

subsequent work - наступні розшукування; 

research (in) - дослідження; 

"state of the art" - стан дослідженості проблеми; 

current economic thought - сучасна економічна думка; 

working assumption - робоча гіпотеза; 

basic concepts - основні поняття; 

hypothesis - гіпотеза; 

on this theory (account) - згідно з цією теорією (описанням); summary - резюме; 

practical application of findings (results) - практичне використання результатів дослідження; theoretical importance - теоретичне 

значення;  

practical value - практичне значення; in terms of - в термінах; 

variety of issues In the area - галузі дослідження; 

major areas of current research - основні області сучасних досліджень; 

previous work (studies) - попередні дослідження; 

vast topic - велика тема дослідження; 

related area of research - суміжна область дослідження; 

relatively neglected area - відносно невивчена область; 
current research topic - актуальна тема дослідження; 

recent work in this field - найновіші дослідження у даній області; 

growth of interest (to) -   зростання інтересу (до); 

areas of clarity and unclarity - вивчені та невивчені області; 

least understood (studied topic) - найменш вивчена тема; 

main task - основна задача; 

minor (major) issue - другорядна (основна) проблема; controversial topic - спірна тема; object of investigation - об"єкт дослідження; 

knotty problem - заплутана проблема; 

ordering (structure, organisation) of the report - структура (організація) доповіді;  

preface - передмова; 

introduction - вступ; (sub)title - (під)заголовок;  

(remaining) chapters - інші розділи;  

supplement - додаток; 

at the beginning (end) of the chapter - на початку (в кінці) розділу;  

general (overall, provisional) conclusions - загальні (остаточні, попередні) висновки;  

core of the report - основна ідея доповіді; 

frame of reference - вихідні положення; with a particular focus (on) - приділяючи особливу увагу;  

thread of argument - хід міркувань; 

range of facts for which the theory propose to account - набір фактів, які теорія має намір пояснити;  

valid (extended, elaborate, perverse, convincing, ingenious, pointless, unfamiliar, irrelevant) arguments - обґрунтовані (докладні, 

охайні, невірні, прості, безглузді, невідомі, недоречні) аргументи; 

ample justification for an extensive critique - достатні підстави для ретельного критичного розбору;  

refutation of the theory - спростування теорії;  
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in the absence of a substantial amount of empirical evidence - враховуючи відсутність достатньої кількості емпіричних доказів; 

substantial disagreement - суттєві розбіжності;  

preferable solution - рішення, якому віддають перевагу;  

valuable contribution - цінний внесок;  

intricate first pace at - перша нелегка спроба розв'язання;  

informative (well-designed) presentation - насичений інформацією (продуманий) виклад; 

thoughtful analysis - продуманий аналіз; 

analysis of hitherto unexamined of poorly-known area - аналіз ще не дослідженої або мало дослідженої області;  

number of problems which received specific analysis in - ряд проблем, які були спеціально досліджені в ...;  

demerit (drawback,shortcoming) - вада (помилок);  

grave deficiency - серйозний недолік;  

faulty analysis - помилковий аналіз;  

failure to account (for) - нездатність пояснити;  

major reference work (on) - основний довідковий посібник з ...;  

date of publication - рік видання;  

literature on the issue - література з проблеми ...;  

bibliographical errors - помилки в бібліографічному описі;  

copious bibliography - ретельно виконаний бібліографічний опис; 

technical - вузько спеціальний;  

tentative (preliminary) - експериментальний;  

available in the literature - який є у науковій літературі;  

central to the work - основне у дослідженні;  

interdisciplinary - міждисциплінарний; 

 thoughtful - продуманий;  

preferable (to) - має більше переваг, ніж ...;  

dubious - сумнівний; 

out-of-place (inappropriate) - недоречний:  

applicable in practice - застосований на практиці; 

 briefly - стисло; 

fragmentary - фрагментарно, уривками; 

tendentiously - тенденційно; 

understandably - за зрозумілими причинами; 

conversely - навпаки; 

apart from - крім; 

in detail - докладно; 

in a somewhat different vein - трохи по-іншому; 

in a more traditional view - згідно з більш традиційною точкою зору; 

on a global scale - взагалі; 

search (through) - обстежувати; 

attempt to evaluate - намагатися оцінити; 

limit oneself - обмежитися; 

orient (toward) - орієнтувати на ...; 

justify - обґрунтовувати; 

summarise - резюмувати; 

survey - робити огляд; 

focus (on) - зосереджуватися (на); 

take up a problem - звернутися до проблеми; 

account (for) - пояснити; 

elaborate - ретельно розробити; 

argue (for) - виступати (за); 
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ascribe (to) - приписувати; 

restrict oneself to - обмежитися; 

disregard - ігнорувати; 

note in passing - помітити попутно; 

to bridge the gap (between) - зв’язати, прокласти місток між;  

allocate more space (to) - відвести більше міста;  

come under criticism - підлягати критиці;  

provide an argument (against) - висунути аргумент (проти);  

receive brief treatment - стисло розглядатися;  

be contradictory (with) - знаходитися в протиріччі; 

 be in line (with) - знаходитися у відповідності (з);  

give argumentation in favour - привести аргумент на користь;  

produce supporting evidence - привести докази на користь;  

agree in principle (with) - погоджуватись у принципі (з);  

quibble with some arguments - не погоджуватись з деякими аргументами; 

go into various questions - порушувати деякі питання; 

justify the choice - обґрунтовувати вибір; 

be aware of the limitations of this methodology – усвідомлювати недоліки цієї методології;  

demonstrate how this view is superior (to) - показати, чим ця точка зору        краще (за); 

reveal the true nature - виявити справжню суть;  

go beyond - виходити за межі; 
account in the reasonable way - знайти прийнятне пояснення; 

 mirror the state of the art in a given field with a panoramic clarity - відображати сучасний стан проблеми дослідження повно і ясно; 

give a cursory description - дати короткий опис; 

cover a wide range of issues - охоплювати широке коло проблем; 

keep a happy balance - вдало поєднувати; 

neglect previous work - ігнорувати попередні дослідження; 

extend the work to embrace...- розширити дослідження з метою охопити ...; explore rigorously - ретельно досліджувати; 

cover a wide spectrum of problems - охопити широке коло проблем; 

provide an up-to-date explication - дати сучасну трактовку; 

validate smb's findings - підтвердити чиїсь результати; 

report on the context of uses - вказати контексти використання; 

discuss results - обговорювати результати; 

comment on data from additional research - інтерпретувати дані додаткових досліджень;  

reproduce in detail - докладно відтворити; 

place the information in perspective - поглянути надані у перспективі; propose a solution - запропонувати рішення;  

regard smb's work as a contribution to research (into) - розглядати чиюсь роботу як внесок у дослідження; 

throw (shed) light (on) - проливати світло (на); 

arrive at a deeper and more exact understanding (of) - досягти більш глибокого і точного розуміння;  

open up new areas of research - відкривати нові напрямки дослідження; 

increase greatly our stock of knowledge (about) - суттєво розширити наші знання (про); 
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List of Phrases and Sentences 

 It is worth pointing out that... - варто відмітити, що ...;  

It is worth considering... - варто розглянути ...;  

It is claimed that... - стверджується, що ...;  

The author posits that... - автор гадає, що ...;  

It conveys the impression that... - складається враження, що ...;  

This accords with... - це узгоджується з ...;  

As we shall see later... - як буде показано нижче;  

The research is aimed at... - метою дослідження є...;  

The author limits himself to considering - автор обмежується розгляданням; 

The primary concern of the author is - автора, в основному, займає ...; 

The attempt to deal with this problem is (not) very timely – спроба розглядання цієї проблеми дуже (не дуже) 

актуальна; 

It is a major survey and overview of a field which has a distinguished ancestry and has achieved increasing popularity in 

recent years - це важливий огляд області, яка характеризується багатою традицією досліджень і яка стає все 

більш популярною останнього часу; 

The author focuses on - автор зосереджується на ...; 

The major concern of the report is - основним завданням доповіді є ...; 

The data collection method used by the author was... - метод збору даних, якими користувався автор, є ...; 

The work is based on the assumption that... - робота базується на тому припущенні. 

Little has been done in this area - в цій області зроблено мало; 

In particular, the author is concerned with... - зокрема, автора цікавить; 

The topic spans the field of... - тема охоплює всю область; 

The central theme advanced by the author is...- основною темою, яку розробляє автор, є ...;  

It is difficult to evaluate this research because the exact goal of analysis is never made fully explicit - це дослідження 

важко оцінити, бо ніде прямо не вказується конкретна мета роботи;  

The methods used in the study are innovate - методи дослідження, використані в роботі, є новаторськими;  

The method of study is not exemplary - метод дослідження не є зразковим; 

The introduction provides a guided description of the organization of the report - у вступі міститься опис структури 

докладу;  

There is a presentation and critical examination of...- дається викладення і критичний розгляд;  

The report is divided into 3 chapters - доповідь поділена на 3 розділи; 

Chapter 1 is well-organised - розділ І гарно побудований;  

The hypothesis lacks substantial evidence - гіпотеза не підтверджується переконливими доказами; 

This overlooks two important facts - тут не враховуються два важливих фактори; 

Other insights seem far less (more) important - інші спостереження є значно менш (більш) важливими;  

This is scarcely plausible - це малоймовірно;  

Things seem to have got somewhat out of proportion here- тут положення справ зображено дещо перекручено;  

The author usefully investigates- автор з успіхом досліджує; 

The author reinforces this general direction of argument by...- автор підкріплює даний хід міркувань...  

The author distinguishes between...- автор проводить різницю між...  

The author avoids discussion of...- автор ухиляється від обговорення...  

The answer to this the author leaves to future research - відповідь на це автор розраховує отримати у наступних 

дослідженнях.  
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In fact, the author's results are fairly well in line with what other investigators have found - фактично результати 

отримані автором непогано узгоджуються з тим, що отримано іншими дослідниками. 

The results are not consistent in the main with what others found - В цілому, результаті не узгоджуються з тим, що 

отримано іншими. 

It has been well (long) established that...- Точно (давно) встановлено, що... 

It is a mistake to...- Помилково... 

Very little is contributed by...- Мало, що дає... 

The author's definition runs counter to customary usage and creates confusion.- Авторське визначення суперечить 

загальноприйнятому і викликає подив. There is not evidence that...- Немає доказів, що...  

Other issues seem to crop up as well.- Тут виникають також інші проблеми. 

A good number of counter examples arise here.- Тут можна привести багато контрприкладів.  

This issue is more important than seems to have been recognised.- Фактично це питання більш важливе, ніж 

уявлялось.  

There is no reason at all to think that...- Немає підстав думати, що...  

It can in no way explain why...- Цим ніяк не можна пояснити чому..  

This seriously undermines the strength of the conclusions offered,- Це суттєво зменшує вагу отриманих висновків. 

This point (example) is worth considering in detail. - Цей момент (приклад) треба розглянути більш детально.  

The author seems to show no awareness of...- Складається враження, що автор не знає...  

Let me illustrate this contention with a few examples.- Приведемо для ілюстрації цього твердження декілька 

прикладів.  

This statement is hardly an argument against the claim that...- Це 

твердження навряд чи може бути спростуванням положення...  

These examples show clearly that...- Ці приклади ясно показують, що...  

These criteria are of questionable value.- Ці критерії навряд чи мають смисл. 

The claim is contradictory.- Висунуте положення суперечливе. 

This idea is somewhat inimical to the author's basic stance.- Ця думка трохи суперечить основній позиції автора.  

The author does not leave us without any doubt about...- Автор не залишає ніяких сумнівів стосовно...  

The rationale for this distinction is...- Підставою для такого розрізняння служить... 

The section entitled ...devoted to ... is marred by the absence of a through methodological discussion on...- Цінність 

розділу, озаглавленого..., якій присвячений..., знижується через відсутність серйозного методологічного 

обговорення... 

This hypothesis does not hold up. - Ця гіпотеза не підтверджується. 

Such arguments can be dismissed. - Такі аргументи можна не приймати до уваги. 

As matters stand...- Як є... 

We tend to see matters the other way round. - Ми на це дивимось по іншому. 

The report is successful in its aim. - Доповідь досягла своєї мети. 

The report constitutes an expert and inclusive examination of the problem. - Доповідь є кваліфікованим і вичерпним 

розглядом проблеми. 

The study yields conclusions highly relevant to much broader theoretical issues. - В роботі робляться висновки, які 

мають вихід на більш широкі теоретичні проблеми. 

The results are nonetheless interesting and worth consulting. - А все ж таки результати цікаві і заслуговують на 

розгляд. 

The report packs an enormous amount of filtered information. - Доповідь насичена великою кількістю ретельно 

відібраних даних. 

The author treats complex issues with a characteristic thoroughness, explicating in particular...- Автор розглядає 

складні проблеми з характерною для нього ретельністю експлікуючи, зокрема... 
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The author's over-all premises are theoretically important and raise provocative questions. - Загальні посилки автора 

важливі в теоретичному відношенні і піднімають стимулюючі дискусію питання. 

Another interesting suggestion is that... - Ще одним цікавим припущенням є... 

The study testifies to the author's excellent training in... – Дослідження свідчить про відмінну підготовку автора до...  

With great depth and sensitivity, the author explores all the problems, minor and major. - З великою глибиною та 

проникливістю автор вивчає всі проблеми, великі і малі.  

The present research is especially welcome in drawing attention to the often neglected topic of...- Особливо треба 

відмітити таке достоїнство доповіді, як привернення уваги до мало дослідженої теми. 

The report meets the challenge of posing provocative questions and provides useful orientation to those.- В доповіді 

ставляться стимулюючі дискусію питання та намічаються шляхи їх цікавого вирішення . 

The report contains both theoretical proposals and a good deal of descriptive material.- В докладі є теоретичні 

положення і велика кількість фактичного матеріалу.  

Little is to be gained from findings. -  Результати мало що дають.  

The approach is not without its own problems.- Сам підхід також не позбавлений недоліків.  

The author's methods (procedures) are objectionable for two other fundamental reasons.- Методи (хід) дослідження 

автора викликають заперечення і із-за двох інших важливих причин.  

Some repetitiousness may be found. - Можна знайти деякі повтори.  

The same information could have been conveyed more economically.- Це можна було викласти і більш економним 

способом.  

It is unfortunate that little attention is devoted to...- На жаль, мало уваги було приділено...  

The final speculation is entirely unsupported, since...- Останнє положення ніяк не підтверджуються, бо...  

The conclusions have no scientific merit.- Висновки не мають якоїсь наукової цінності. 

The author gives a distorted picture of...- Автор зображує перекручену картину... 

The author seems to conflate different issues.- Автор, очевидно, змішує різні проблеми. 

It is difficult to access the validity of conclusions.- Важко оцінити достовірність висновків.  

The author may be quarrelled with on several grounds.- З автором можна посперечатися з деяких пунктів. 

The inherent attractiveness of the subject mater is regrettably offset by a number of flaws, including general fuzziness of 

exposition and laboured explanations.- Притаманна предмету дослідження привабливість знижується, на жаль, 

рядом недоліків, зокрема, загальною неясністю викладення та незграбними поясненнями.  

Some criticisms can be made regarding...- Можна висловити декілька критичних зауважень відносно...  

The material is too scanty to support the conclusions.- Фактичного матеріалу не досить для того, щоб робити такі 

висновки. 
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Aktiver Wortschat zum Gesprächsthema "Meine wissens chaftliche Arbeit" 

abschließen (schloß ab, abgeschlossen) - закінчувати, завертати; 

die Abteilung, -en - відділ; 

die Anleitung, -en - керівництво; 

angewandt - прикладний; 

angewandte Forschungen - прикладні дослідження; 

der Artikel, -s - стаття; 

die Aspirantur, en - аспірантура; 

j-n in die Aspirantur aufnehmen - приймати в аспірантуру;  

ausbilden (bildete aus, ausgebildet) - навчати, готувати;  

die Ausbildung - підготовка, навчання;  

die Aufnahme - прийом; 

die Aufnahmeprüfung, -en - прийомний (вступний) екзамен;  

Aufnahmeprüfungen ablegen - здавати вступні екзамени;  

Aufnahmeprüfungen für die Aspirantur  - прийомні  екзамени в аспірантуру; 

aufnehmen (nahm auf, aufgenommen) vt in Akk - приймати, зачисляти;  

behandeln (-te, t) vt - розробляти, обговорювати, опрацьовувати;  

wissenschaftliche Probleme behandeln - розробляти наукові проблеми;  

bestätigen (te, -t) vt - затвердити; 

das Thema einer Dissertation bestätigen - затвердити тему дисертації;  

der Betreuer, s - керівник; 

ein wissenschaftlicher Betreuer - науковий керівник; 

dauern (-te. -t) vi - тривати, продовжуватися;  

durchfuhren (führte durch, durchgeführt) vt - проводити;  

erarbeiten (ete, -et) vt - працювати надч.н., опрацьовувати;  

eine Dissertation erarbeiten - працювати над дисертацією;  

aufterplanmaßig - позаплановий, позаштатний;  

außerplanmaßiger Aspirant - позаплановий аспірант, пошукувач;  

erhalten (erhielt, erhalten)vt - одержувати; 

ein Stipendium (ein Gehalt erhalten) - одержувати стипендію, заробітну платню; 

erwerben (erwarb, erworben)vt - одержувати, отримувати; 

einen akademischen Grad erwerben - одержувати вчений ступінь; 

die Einzelarbeit, -en - монографія; 

die Entdeckung, en -відкриття; 

entwickeln (-te,t) vt - розвивати, розробляти; 

ein Verfahren entwickeln 

eine Methode entwickeln - розробляти метод; 

sich entwickeln - розвиватися; 

die Entwicklung der Wissenschaft - розвиток науки; 

die Erforschung, -en 

die Forschung, -em - дослідження; 

die Fremdsprache, -n - іноземна мова; 

die Prüfung in einer Fremdsprache ablegen - скласти екзамен з іноземної мови;  

Forschungen durchfuhren - проводити дослідження;  

die Forschungsinstitution - науково-дослідна установа;  

die Fachkräfte (Р1) - спеціалісти;  
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die Weiterbildung \ 

der wissenschaftlichen Fachkräfte – підвищення кваліфікації наукових кадрів; 

die Fortbildung   / 

die Festigung - зміцнення; 

die Festigung der Zusammenarbeit - зміцнення виробництва;  

fordern (-te, t) vt - розвивати, сприяти; 

die  Grundlagenforschung  fordern  - розвивати фундаментальні дослідження; 

gehören (-te, -t) vi zu D - належати, входити до складу, відноситися;  

gewinnen (gewann, gewonnen)vt - здобувати; запрошувати;  

Wissenschaftler gewinnen - запрошувати вчених;  

herausgeben (gab heraus, herausgegeben)vt - видавати;  

Zeitschrift herausgeben - видавати журнал;  

die Hochschulbildung - вища освіта; 

eine abgeschlossene Hochschulbildung - закінчена вища освіта;  

die Konferenz, -, en - конференція; 

der Kongreß, des Kongresses,  

die Kongresse - з"їзд, конгрес;  

der Kandidat, -en, -en - кандидат; 

den   akademischen Grad eines Kandidaten der  Wissenschaften erwerben- одержати вчену ступінь кандидата наук; 

die Kandidatenprüfung ablegen - скласти кандидатський екзамен;  

die Kenntnisse (PI) - знання; 

der Lehrgang, -es. die Lehrgang, -es, die Lehrgange - курс, заняття;  

Lehrgange in Philosophie besuchen - відвідувати заняття з філософії;  

die Losung, -en - рішення; 

nachweisen (wies nach, nachgewiesen) vt - проявити, довести; 

seine Befähigung für die selbständige Forschungsarbeit  nachweisen - проявити свої здібності до самостійної наукової 

роботи;  

das Referat, -es, -е - доповідь, реферат;  

ein Referat ausarbeiten - підготувати реферат;  

ein Referat halten - зачитати реферат;  

referieren - реферувати; 

wissenschaftliche Literatur referieren - реферувати наукову літературу; 

das Referieren, -s - реферування; 

das Referieren wissenschaftlicher Literatur - реферування наукової літератури; 

sammeln (-te, t) vt - збирати; 

wissenschaftliches Material sammeln - збирати науковий матеріал;  

das Seminar, -s, -e - семінар; 

ein   Seminar   in   Philosophie   besuchen   -   відвідувати   семінар з філософії; 

das Spezialfach, -es, -fächer - спеціальність; 

eine Prüfung in Spezialfach ablegen  - складати іспит зі спеціальності; 

die Tagung, -en - сесія, засідання; untersuchen forschen - досліджувати; 

der Verlag -es, -e - видавництво; veröffentlichen - публікувати; verteidigen - 

захищати; 

eine Dissertation verteidigen - захищати дисертацію;  

die Verteidigung - захист; 

die Verteidigung einer Dissertation - захист дисертації; 
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sich vorbereiten (-ete, en) - підготуватися; 

sich auf eine Prüfung vorbereiten - підготуватися до екзамену; 

die Vorlesung, -, -en - лекція; 

vervollkommnen (ete, -et) vt - вдосконалювати; 

sein Wissen vervollkommnen - вдосконалювати свої знання; 

die Zweigstelle, -, n - філія; 
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Додаток      4 

 

Державний вищий навчальний заклад 

"Українська академія банківської справи Національного банку України" 

Кафедра іноземних мов 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

з прочитаної англійською мовою літератури 

з фаху (назва спеціальності, шифр) 

на тему: " " 
аспіранта (пошукувача) .......................... ………………………………. 

(прізвище , ім"я та  по  батькові) 
 
 

Науковий керівник:  

доктор ... наук, проф.  

(прізвище ,  ім 'я  та  по  батькові)  

(підпис) 
 

 
ПЕЧАТКА 

викладач англійської мови 
доц., к.ф.н. (прізвище ,  ім 'я  та  по  

батькові)  
(підпис) 

 
 

 

 

ДВНЗ 
"УАБСНБУ" 
Сум и 2010 


