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Анотація програми для вступного іспиту в аспірантуру 

 

Мета курсу іноземної мови – опанувати такий рівень знань, навичок і 

вмінь, який забезпечить: ефективне та гнучке користування мовою у 

суспільному житті, навчанні та професійній діяльності; спонтанне 

спілкування з носіями мови; безпроблемне розуміння почутого або 

прочитаного; безперешкодне отримання інформації з різних письмових чи 

усних джерел; уміння зрозуміло висловлюватися не відчуваючи труднощів; 

свідоме володіння граматичними структурами; висловлювання власної думки 

з певної проблеми, аргументоване спілкування. 

  

Завдання курсу з іноземної мови полягає у вдосконаленні й 

подальшому розвиткові знань, навичок і вмінь володіння іноземною мовою, 

набутих в обсязі програм на бакалаврському та магістерському рівнях, в 

різних видах мовленнєвої діяльності. 

 

  На вступному іспиті в аспірантуру студент повинен  

знати: 

порядок слів у простому реченні, утворення множини іменників, особові та 

присвійні займенники, кількісні займенники (much, many, few, little), 

неозначені займенники some, any, заперечний займенник no та їх похідні, 

вживання іменників у присвійному відмінку, зворот there + to be, 

безособових речень, модальні дієслова та їх еквіваленти, утворення та 

вживання часових форм активного стану, способи вираження майбутньої дії, 

утворення пасивного стану дієслів, утворення умовного способу дієслів, 

трьох типів умовних речень, правила узгодження часів, особливості переходу 

прямої мови в непряму (у розповідних, питальних та наказових реченнях), 

неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник) та конструкції 

з ними. 

 

вміти: 

вести діалог відповідно до навчальної ситуації, використовуючи при цьому 

всі види запитань (загальні, спеціальні, альтернативні, розділові), вести 

бесіду та робити усне повідомлення на теми побутового характеру 

(Знайомство, Сім’я), загальнофахового спрямування (Навчання в аграрному 

ВНЗ, Сучасні засоби комунікації, Сільськогосподарські роботи в різні пори 

року, Сільське господарство Сумської області, Сільське господарство 

України, Сільське господарство Великобританії, Підготовка с/г кадрів у 

Британії, Видатні вчені даної галузі науки, Аграрна політика України, 

Екологічні проблеми України) наукового спрямування (Навчання в 

аспірантурі, Моє наукове дослідження), обговорювати теми та вести діалог 

відповідно до навчальної ситуації в межах сфер спілкування, зазначених 

програмою, читати та реферувати фахові тексти, уміти складати власне 

резюме та заповнювати анкету, оформляти реферат. 

 



Annotation of the subject “The Foreign Language” 

 

The purpose of the subject is to acquire the level of knowledge, skills and 

abilities that will ensure: effective and flexible use of language in public life, 

education and professional activities; spontaneous communication with native 

speakers; free access to information from various written or oral sources; ability to 

speak without difficulty; conscious possession of grammatical structures; 

expression of own opinion on a certain problem. 

 

The objective is to improve and further develop knowledge, skills and 

abilities of foreign language proficiency, acquired at the bachelor's and master's 

degree programs, in different types of speech activities. 

 

The student must: 

know: the word order in a simple sentence, the formation of plural in nouns, 

pronouns (personal, possessive, interrogative, indefinine, negative, reflexive, 

relative), the use of nouns in a possessive case, the verb to be, types of questions, 

the structure there + to be, degrees of comparison, impersonal sentences, modal 

verbs and their equivalents, formation and use of time forms in the active voice, 

ways of expressing the future action, formation and use of time forms in the 

passive voice, conditional moods of verbs, three types of conditional sentences, 

sequences of tenses, the direct speech and the reported speech, the non-finite forms 

of the verb: the infinitive, the gerund, the participle and constructions with them. 

 

be able to: make dialogue in accordance with the educational situation, 

using all kinds of questions; make a conversation and an oral message on the 

topics; discuss topics and make dialogue in accordance with the educational 

situation within the spheres of communication determined in the program; read, 

translate and make summary of the professional texts; write summary and fill in a 

questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура вступного іспиту в аспірантуру 

 

1. Читання та письмовий переклад фахового тексту (індивідуальний підбір).  

 

2. Письмове анотування іноземною мовою українського тексту 

(індивідуальний підбір). 

 

3. Бесіда з теми: 

 

4. Граматичний тест. 

 

 

 

Розмовні теми для вступного іспиту в аспірантуру 

1. Історія Сумського національного університету. 

2. Навчання в аграрному ВНЗ. 

3. Відомий ВНЗ України (Великобританії, Німеччини). 

4. Роль іноземної мови у сучасному житті. 

5. Сучасні засоби комунікації. 

6. Київ (Лондон, Берлін). 

7. Географічне положення та клімат України (Великобританії, 

Німеччини). 

8. Свята України (Великобританії, Німеччини). 

9. Сільськогосподарські роботи в різні пори року. 

10. Сільське господарство Сумської області. 

11. Сільське господарство України (Великобританії, Німеччини). 

12. Підготовка с/г кадрів в Україні (Великобританії, Німеччини). 

13. Видатні вчені даної галузі науки. 

14. Аграрна політика України. 

15. Екологічні проблеми України. 

16. Досвід роботи у сільському господарстві. 

17. Моя майбутня спеціальність. 

18. Навчання в аспірантурі. 

19. Мій науковий керівник. 

20. Моє наукове дослідження. 



Зразок завдань для перевірки знань граматики 

 

Тест з англійської мови 

 I. Інструкція. Кожне завдання складається з речення українською 

мовою та чотирьох варіантів його перекладу на англійську мову. Визначте 

вірний варіант.  

1. Скільки тобі треба витратити часу, щоб приготувати домашнє 

завдання? 

A. How long does it take you to prepare your homework? 

B. How much time will it take you to prepare your homework? 

C. How many hours does it take you to prepare your homework? 

D. How much did it take you to prepare your homework? 

2. Він запитав, чи поїде вона влітку на узбережжя. 

A. Не asked her if she will go to the seaside in summer. 

B. He had asked her if she is going to the seaside in summer. 

C. He asked her if she would go to the seaside in summer. 

D. He asked her would she go to the seaside in summer. 

3. Я вважаю, що він найрозумніший хлопець у нашому класі. 

A. І think he is the most clever boy in your group. 

B. І am thinking that he is the most clever boy in your group. 

C. I think he is the most cleverest boy in our group. 

D. I think he is the cleverest boy in our group. 

4. На вашому місці я вивчав би англійську мову. 

A. І shall study English if I was you. 

B. If I were you I should study English 

C. I have to study English if I were you 

D. If I was you I would study English. 

5. Я рада, що побачила Вас у театрі. 

A. І was glad to see you in the theatre. 

B. І am glad to have seen you in the theatre. 

C. I am glad to see you in the theatre. 

D. I am glad to be seeing you in the theatre. 

II. Інструкція. Кожне завдання складається з речення англійською 

мовою та чотирьох варіантів його перекладу на українську мову. Визначте 

вірний варіант.  

1. She was happy to find the necessary dictionary in the language study. 

A. Вона була рада знайти необхідний їй словник у кабінеті мови. 

B. Вона зраділа, коли знайшла необхідний їй словник у кабінеті мови. 

C. Вона зраділа, коли знайшла потрібний словник у бібліотеці. 

D. Вона була рада знайти цей словник у кабінеті. 

2. We all agree that it is better late than never. 

A. Ми всі згодні, що краще пізно, ніж ніколи. 

B. Ми всі були згодні, що краще пізно, ніж ніколи. 

C. Ми погодились, що краще пізніше, ніж ніколи. 

D. Ми вважали, що краще пізно, ніж ніколи. 



3. After you leave school you should continue practicing English. 

A. Після закінчення школи вам слід продовжувати заняття англійською 

мовою. 

B. Після того, як ви закінчите школу, будете продовжувати вчити англійську 

мову. 

C. Після закінчення школи вам не завад вивчати англійську мову. 

D. Після закінчення школи вам потрібно продовжувати заняття англійською 

мовою. 

4. Не must be working in the garden now. 

A. Він повинен зараз працювати в саду. 

B. Він скоро буде працювати в саду. 

C. Він напевно зараз працює в саду. 

D. Він обов'язково буде працювати в саду.  

5. She doesn't want to be invited to the performance. 

A. Вона не хоче, щоб її запрошували на спектакль. 

B. Вона не хоче запрошувати на спектакль. 

C. Вона не бажає, щоб хтось запрошував її на спектакль. 

D. Вона не збирається запрошувати когось на спектакль. 

ІІІ. Інструкція Кожне завдання складається з речення, в якому 

підкреслено 4 слова або словосполучення. Чотири підкреслені частини 

речення позначені літерами A, B, C, D. Вам необхідно визначити те слово чи 

словосполучення, яке вжито неправильно. 

1. If the teacher will explain to him the new rules, he will understand everything. 

                 A               B                                    C                          D 

2. He said that he will help  us  at  once. 

 A                   B        C   D          

3. When my son grows up he will becoming  an  engineer. 

       A                    B                      C            D 

4. A lot of places of interest was  seen  by  our delegation in London. 

       A                                  B       C    D 

5. I want you  come  in time  tomorrow. 

        A             B         C           D 

6. The weather  was  nice, the sun  was shine brightly. 

A              B               C           D 

7. Our house  had built  last  year. 

          A             B          C     D 

8. Last year  my friend  visited  the Great Britain. 

         A            B              C              D 

9. Lena  spent  many  money  on  books. 

       A      B         C       D 

10. Peter  likes  books wrote  by  Jack London and other American writers. 

       A                 B      C                                D 

IV. Інструкція. Кожне завдання складається з речення з пропусками 

та 4-х варіантів заповнення цих пропусків. Визначте правильний варіант. 



1. It’s about for an hour that I’m ______________________ the book I have 

lost, but I can find it now here. 

A. looking at 

B. looking for 

C. looking after 

D. looking into 

2. If the weather were fine we _______ for a walk. 

A. went 

B. would go 

C. would have gone 

D. would have been going. 

3. When I turned this radio on it _________ work. 

A. doesn’t 

B. didn’t 

C. won’t 

D. hasn’t 

4. She avoided ________________ crowed places. 

A. visited 

B. visiting 

C. will visit 

D. to visit 

5. Her mother was ill and she ________________ all the cooking. 

A. must do 

B. can do 

C. could do 

D. had to do 

V. Інструкція. У кожному з наведених нижче речень підкреслене одне 

слово. До кожного з цих слів даються 4 пояснення. Виберіть те, що на ваш 

погляд, найбільш близьке за значенням до підкресленого слова. 

1. You will find the concluding chapters of the book very interesting. 

A. first 

B. last 

C. long 

D. lost 

2. Great Britain was occupied by the Romans in the first century A.D. 

A. discovered 

B. explored 

C. searched 

D. conquered 

3. Departure of migrating flocks of birds is picturesque. 

A. arrival 

B. leaving 

C. exit 

D. retirement 

4. This resolution is of great importance for our future work. 



A. effect 

B. significance 

C. moment 

D. influence 

5. I finished school in June and decided to enter the University. 

A. to celebrate 

B. to make up one’s mind 

C. to expect 

D. to demand 

VI. Інструкція. Кожне завдання складається з слова, що тестується 

та 4 слів, одне з яких за своїм значенням протилежне до слова, яке 

перевіряється. Визначте це слово. 

1. To build 

A. to construct 

B. to put together 

C. to destroy 

D. to develop 

2. To take 

A. to receive 

B. to get 

C. to give 

D. to accept 

3. Vacant 

A. empty 

B. blank 

C. occupied 

D. wide 

4. To enter 

A. to express 

B. to come in 

C. to leave 

D. to develop 

5. Always 

A. never 

B. seldom 

C. often 

D. frequently 

 VII. Інструкція. Прочитайте уважно текст. Після тексту даються 

10 незавершених речень. До кожного такого речення пропонується 4 

варіанти його завершення (A, B, C, D). Визначте, який з варіантів ви 

вважаєте правильним. 

ALBERT EINSTEIN 

On March 29, 1919, there was an eclipse of the Sun. It was a particularly 

important eclipse. For years astronomers had eagerly awaited it, since it would enable 



them to check a revolutionary new theory in physics, proposed four years earlier by a 

scientist named Albert Einstein. 

On the day of the eclipse one group of astronomers was stationed in the Nothern 

Brazil, another on an island of the western coast of Africa. Delicate cameras were set up 

and waiting. Pictures would be taken during the eclipse – not of the eclipsed Sun, but of 

the stars that appear in the suddenly darkened sky around the Sun. 

Einstein had said that the position of the stars would be somewhat changed, since 

the rays of the starlight passing near the Sun would be bent by the Sun’s mass. To many 

scientists this sounded impossible. How could light, which was immaterial, they 

argued, be affected by gravity? If Einstein were correct, the picture of the Universe built 

up by the great Newton more than two hundred years earlier would have be 

considerably revised. 

The eclipse came. The pictures were taken and developed. The distances of the 

stars from the Sun and from one another were carefully measured. There could be no 

doubt about the results. Einstein was right. The light rays had been bent by the 

attraction of the Sun. one of the key points of Einstein’s theory had been experimentally 

confirmed. 

It was said that only twelve persons in the world really understood exactly at that 

time what Einstein meant in his theory of relativity. Yet throughout the civilized world 

everyone who read the newspapers knew that Einstein was a genius, that he had 

overthrown the foundations on which physics, chemistry and astronomy had rested for 

two hundred years, and upset all earlier concepts of the Universe. Later they learned 

that this revolution had made possible the development of the photoelectric cell, 

television, a whole series of electronic inventions, and, finally, the harnessing of atomic 

energy. 

1. The eclipse of the Sun enabled scientists to _____________. 

A. see the stars in the daytime 

B. check a revolutionary new theory in physics 

C. watched the suddenly darkened sky around the sun 

D. accurately calculate the stars 

2. On the day of the eclipse astronomers _______________. 

A. got everything ready and waited 

B. gathered in their laboratories 

C. were stationed in Brazil and on an island near Africa 

D. were stationed high up in the mountains 

3. Cameras were set up to take pictures of ________________. 

A. the eclipsed Sun 

B. the eclipsed Sun and the stars that appear around it 

C. the stars that appear around the Sun 

D. the Earth under suddenly darkened sky 

4. The position of the stars was somewhat changed because ______________. 

A. the Sun’s mass had bent them 

B. they cannot be clearly seen 

C. the earlier calculations were not correct 

D. they were immaterial 



5. Many scientists thought that the light rays could not be affected by 

________. 

A. the mass of the stars 

B. the delicate cameras 

C. the attraction of the Earth 

D. the attraction of the Sun 

6. As the result of Einstein’s theory Newton’s picture of the Universe 

_________. 

A. remained unchanged 

B. was proved one more time 

C. was considerably revised 

D. was found wrong 

7. The astronomers measured the distances of the stars from _____________. 

A. one another 

B. the Sun 

C. the Earth 

D. the Sun and from one another 

8. Great Einstein is the founder of the theory of _______________. 

A. relativity 

B. numbers 

C. the Sun and the stars 

D. species origin 

9. Einstein’s theory has overthrown the foundations of ___________. 

A. physics, mathematics and logics 

B. physics, chemistry and astronomy 

C. man’s knowledge about the Sun and the stars 

D. man’s understanding of the life on the planet 

10. The theory made it possible to _______________. 

A. develop many branches of industry 

B. start new branches of fundamental science 

C. harness of atomic energy 

D. understand how man appeared on the Earth 

 

Тест з німецької мови 

Antworten Sie auf die Fragen: 

1. Wozu führte der zweite Weltkrieg ? 

a) zur Elend 

b) zur planmäβigen Ausrottung der Völker 

c) zu Millionen von Toten 

d) zum besseren Leben 

2. Waren auch Kinder Opfer des Krieges ? 

a) nein        c) fast immer 

b) ja d) nicht immer 

3. Wer wurde als "Untermenschen" genannt ? 



a) die Deutschen 

b) die Kinder 

c) Millionen Menschen Osteuropas 

d) die Eroberer 

4. Wurden Kinder und Jugendliche auch ausgerottet ? 

a) nein c) ja 

b) oft d) nicht oft 

5. Wie groβ war die Oplerzahl des zweiten Weltkrieges ? 

a) 25 Millionen Tote 

b) 30 Millionen Tote 

c) 55 Millionen Tote 

d) 35 Millionen Tote 

II. Grammatischer Text. 

1. Jeder Krieg hat ............ Kinder am schwersten getroffen. 

a) das c) der 

b) den d) die 

2. Ich brauche dieses Wörterbuch. ..........liegt auf dem Tisch. 

a) sie c)es 

b) er d) ihn 

3. Die Vorlesung beginnt ................ 8 Uhr. 

a) in c) ab 

b) um d) von 

4. Der Student arbeitet immer fleiβig.  ......... Antwort ist richtig. 

a) ihre c) deine 

b) seine d) eure 

5 Er studiert Deutsch. ...............  fällt diese Sprache schwer. 

a) er c) ihn 

b) ihm d) sie 

6. Ich lege die Lehrbücher auf ................. Tisch. 

a) dem c) den 

b) der d) das 

7. Die Studentin ............... auf die Fragen richtig. 

a) beantwortet     c) antworten 

b) antwortet        d) antwortest  

8. ……. ich hier anrufen ? 

a) kann c) könnt 

b) darf d) konne 

9. Wir verabschieden ................ von unseren Freunden. 

a) euch c) uns 

b) sich d) mich 

10. Er .... ........zu Hause geblieben, er hat dort viel zu tun. 

a) hat   c) ist 



 b) hast d) bin 

11. Sie lesen den Satz falsch .................... noch einmal. 

a) lese c)lest 

b) lies d) lesen Sie 

12. Ein .............. Auto stent vor dem Haus. 

a) schöner c) schöne 

b) schönes d) schönen 

13. Er hat mich gefragt, .............. ich mich fur dieses Buch interessiere. 

a) da c) ob 

b) vveil d) das 

14. Die Zeit, in ............... wir leben, ist auβerordentlich interessant. 

a) dem c) deren 

b) der d) den 

15. Diese Aufgabe .............. sehr leicht gelöst werden. 

a) kannst c) können 

b) kann d) könnt 

16. ............ ich gestern mehr Zeit gehabt, hatte ich dich besucht. 

a) hätte c) hatte 

b) habe d) habt 

17. Alle deutschen Zeitungen and Zeitschriften .............. von den Studenten 

gekauft. 

a) vvird c) werdet 

b) wurden d) wurde 

18. Der Kranke hat einige Tage im Bett liegen ................  

a) müssen c) muβt 

b) muβ d) gemuβt 

19. Dieses Gedicht .......... auswendig zu lemen. 

a) hat c) ist 

b) haben d) sind 

20. Sie denkt gut nach, ............ richtig zu antworten. 

a) damit c) ohne 

b) statt d) um 

III. Lexikalischer Test. 

1. Richard .............. alle Fragen richtig. 

a) beantwortet c) studiert 

b) antwortet d) arbeitet 

2. Das Gegenteil von richtig ist ................  

a) groβ c) falsch 

b) klein d) kurz 

3. Der Bleistift ........... 0,80 DM. 

a) kauft c) zahlt 

b) kostet d) hat 
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4. Er fährt immer ............. dem Zug. 

a) von c) seit 

b) mit d) ab 

5. Das Auto ............ meiner Firma. 

a) kommt c) gehört 

b) geht d) hört 

6. Er macht einen ........... durch den Park. 

a) Reise c) Spaziergang 

b) Fahrt d) Besuch  

7. ……..schadet meiner Gesundheit. 

a) Essen c) Schwimmen 

b) Rauchen d) Wiedersehen 

8. Ich ziehe meinen ................. aus. 

a) Jacke c) Teppich 

b) Mantel d) Hut 

9. In der Nacht ................. er sehr schlecht. 

a) hörte c) schlief 

b) kam d) arbeitete 

10.  ................. unterhalten sich die Mädchen. 

a) plötzlich c) unterwegs 

b) pünktlich d) gut 

11. Der Gast freute sich ..................  

a) das Essen c) dem Essen 

b) auf das Essen d) die Pilze 

12. Nach ................ von unserer Reise blieb ich hier. 

a) die Ferien c) des Urlaubs 

b) der Rückkehr            d) dem Erfolg  

13. Die Stadt ist durch ihren Dom ..................  

       a) schon                       c) bekannt 

       b) klein                         d) möglich 

14. Die Polizei hatte die genaue.............. des jungen Mannes. 

a) Aussehen c) Wuchs 

b) Beschreibung d) Statur 

15. Im nächsten Monat ............... meine Ferien. 

a) bekommen c) begehen 

b) beginnen .  d) haben  

16. Wir ……….. . Ruhe. 

a) nehmen c) nehmt 

b) brauchen d) bestätigen 

17. Von allen ................ war die schwedische am erfolgreichsten. 

a) Sportlern c) Ergebnissen 

b) Mannschaften d) Erfolgen 



18. Diese .......... gefällt mir sehr. 

a) Woche c) Urlaub 

b) Reise d) Unterricht 

19. Dieser Riemen war sogar .................  

a) gut c) gefährlich 

b) schlecht d) schön 

20. Jeder muβte seine Meinung ..................  

a) sagen c) äuβern 

b) machen d) sprechen 

 

Тест з французької мови 

Choisissez une forme grammaticale juste: 

1. … marche très vite? 

a) quelle         b) quelles     c) qui                d) que 

2. … ville habite-t-elle? 

a) que          b) qui     c) quelle         d) quelles 

3. Pour être heureux en couple, il faut … tolérance, beaucoup de patience. 

a)de la   b) du  c) la  d) des 

4. Pour moi, une bonne soirée c’est … musique, du vin, des pâtes. 

a)du  b) de l’  c) d’  d) de la 

5. Pour moi, un bon week-end, c’est du soleil, du repos, de bons repas, … 

promenades. 

a)des  b) du  c) de la  d) les 

6. Pour créer une entreprise, il faut … courage, de l’argent, des idées et beaucoup 

de travail. 

a)de la  b) des  c) du  d) de l’ 

7. Ce soir, je vais...à six heures 

a) partir  b) partu  c) partis  d) part 

8. Michel doit être là. Je…de le rencontrer 

a) vient  b) viens  c) venir  d) venons 

9. Chaque soir, quand le père…, on dinait et puis chacun s’occupait de ses affaires 

a) rentrer  b) rentrait c) rentriez d) rentions 

10. Hier, je … … à cinq heures 

a) j’ai rentrer b) rentrai c) suis rentraient d) suis rentré 

11. Ma chambre est…plus grande  pièce de notre appartement 

a) le   b) les  c) la  d) des 

12. Cet enfant a été…par sa tante 

a) élevent  b) élevons c) élevé  d) élever 

13… …, elle oubliait ses malheurs 

a) au chanter b) de chantant  c) en chantant  d) a chantez 

14. En 2028, j’… trente ans 

a) auras  b) aurai  c) serai  d) ferai 

15. Il  faut vraiment qu’il …à cinq heures? 

a) partir  b) parte  c) partu  d) partez   



16. Ne fais pas de bruit en descend …  l’escalier. 

a)ant  b) ont  c) ez  d) er 

17. Cette maison a … transformée en musée 

a) être b) été  c) étais  d) étaient 

18. Il faut … vous écoutiez des cassettes 

a) qu’il b) qu’elle c) que  d) quelles    

19. Regarde: il … pleuvoir! 

a) va b) vas  c) vais  d) avez 

20. A cette heure la plage … déserte 

a) étais b) était  c) étaient d) étions 

 

2. Lisez le text et faites les devoirs 

L'enseignement supérieur et les universités de France. 

L'université française remonte au Moyen Age. On compte à présent en France 71 

universités, dont 13 se trouvent dans la région parisienne. Il y a 7 centres 

universitaires, 3 instituts nationaux polytechniques. Il y a aussi des instituts qui ne 

sont pas rattachés à l'université. Ce sont : Le Collège de France- grand 

établissement  scientifique; le Muséume d'histoire naturelle et le Conservatoire des 

arts et métiers. 

   Il y a encore des Grandes Ecoles – établissements d'enseignement supérieur gérés 

par l'Etat, mais indépendants des universités. 

Les Grandes Ecoles forment les cadres supérieures de la nation dans les diverses 

branches (enseignement, administration, armée, industrie, commerce,) 

  Les universités sont pluridisciplinaires. Chaque université a une large autonomie 

administrative, financière et pédagogique. Les universités organisent des 

enseignement littéraires, scientifiques, juridiques et économiques. Vers la fin 

d'études on reçoit un diplôme d'études universitaires. Mais il est très difficile de 

recevoir ce diplôme. Il faut subir beaucoup d'examens et avoir de bonnes 

connaissances. 

  Il est très difficile d'entrer dans une des Grandes Ecoles. Le concours est très 

sérieux. On se prépare après le baccalauréat dans les classes spéciales des lycées 

 Trouvez une réponse juste: 

1. L'université française  a été fondé ... 

a) au dix-neuvième siècle 

b) au Moyen Age 

c) au dix-huitième siècle 

d) il y a quelques ans 

2. En France il y a ...univérsités. 

a) 71 

b) 75 

c) 31 

d) 35 

3. ...  n’est pas rattaché à l'université. 

a) Sorbonne 

b) le Conservatoire des arts et métiers 



c) l’Institut agricole 

d) tous les universités 

4. Il y a encore des Grandes Ecoles - ... . 

a) établissements d'enseignement supérieur gérés par l'Etat,  qui dépendent des 

universités. 

b) établissements d'enseignement secondaires  gérés par l'Etat, mais indépendants 

des universités. 

c) établissements d'enseignement supérieur gérés par l'Etat, mais indépendants des 

universités. 

d) établissements d'enseignement supérieur privés 

5. Les Grandes Ecoles forment ... . 

a) des spécialistes dans l’agriculture 

b)les cadres de mauvaise qualifacation dans les diverses branches 

c) les cadres professionnels pour l’économie 

d)les cadres supérieures de la nation dans les diverses branches 

6. Les universités sont ... . 

a) bidisciplinaires 

b) monodisciplinaires 

c) pluridisciplinaires 

d) professionnels 

7. Chaque université  ... administrative, financière et pédagogique 

a) a une dépendance  

b) a une petite autonomie  

c) a une large autonomie  

d) n’a pas d’autonomie 

8. Il est  ... de recevoir ce diplôme. 

a) facile 

b) très difficile  

c) amusant 

d) peu difficile 

9. Le concours en Grandes Ecoles   ...  très sérieux.  

a) toujours 

b) a 

c) sont 

d) est 

10. On se prépare après le baccalauréat dans  ... . 

a) les classes spéciales des écoles 

b) les universités 

c) les classes spéciales des lycées 

d) les colleges 

 

III. Trouvez des fautes. 

1.Pour protéger le faune et la flore on organise des réserves. 

 A            B     C   D 

2. On faisons beaucoup pour lutter contre la pollution. 



              A                        B                C              D 

3. Ses   découvertes on une grande importance pour la science. 

     A            B           C            D 

4. La programme d’échanges culturels entre l’Ukraine et la France est bien 

      A       B                                               C        D 

 varié. 

5. Les écoliers aident au protéger la nature. 

      A       B         C      D 

6. Dans son oeuvres il décrivait les conflits sociaux. 

       A      B        C             D 

7. Je sais reparait les vêtements. 

     A   B     C                   D 

8.Mon amis  voudraient avoir un bon métier. 

      A      B           C                                D 

9. Il ne sont pas facile de choisir un métier. 

     A       B           C              D 

10.J’ai recevoir un prix au festival. 

      A       B              C     D 

 

 

 

Рекомендована література  

для підготовки до вступного іспиту в аспірантуру 

Англійська мова: Practice Abroad : навчальний посібник з англійської мови 

за програмою курсу поглибленого та інтенсивного вивчення іноземних мов / 

[Ляшенко І.В., Литвинко О.А., Меденцова Т.М. та ін..]. – Суми: 

Університетська книга, 2010. – 400 с.  

Байдак Л.І. English for Students of Agriculture: навчальний посібник для 

студентів ВНЗ. / Байдак Л.І. – Суми: «Сумський національний аграрний 

університет», 2013. – 377 с. 

Байдак Л.І., Дацко О.В., Курінний О.В., Марченко Н.В. Profound English 

for Students of Agriculture: навчальний посібник з англійської мови для 

студентів ІІ курсу усіх спеціальностей СНАУ. / Байдак Л.І., Дацко О.В., 

Курінний О.В., Марченко Н.В. – Суми: «Сумський національний аграрний 

університет», 2014. – 395 с. 

Басова Н.В., Немецкий для экономистов / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко – 

Ростов н / Д.: «Феникс», 2002. – 384 с. 

Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови (довідник) / Г. В. Верба, 

Л. Г.  Верба – К.: «Логос», 2001.– 341 c.  

Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Т. 

Верба – К.: «Освіта», 1995. – 320 с. 

Ветрова В.Д. Учебник французского языка для с/х вузов / В.Д. Ветрова, 

Л.А. Турыгина, В.А. Бравина – М.: «Высшая школа», 1977 – 307 с. 

Войтенко В.М. Разговорник английского языка / В.М. Войтенко, ., 

А.М Войтенко – М.: ТОО «Новина», 1995 – 424с. 



Голіцинський Ю. Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ / Ю. Б. 

Голіцинський – К.: «Фірма ІНКОС», 2001.– 480 c.  

Колечко О.Д. Длова французька мова / О.Д.Колечко, В.Г. Крилова– К.: 

1999. – 360 c. 

Корольова М.Р. та інші. Німецька мова. К., «Вища школа» 1999. – 302 с. 

Куліш Л.Ю., Прискорений курс англійської мови / Л. Ю. Куліш, 

Є. О. Друянова, В. Л. Мотова – К.: «Чумацький шлях», 2001.–353 с. 

Кучма М. English Grammar. Practice / М. Кучма // Підручники і посібники, 

2007. – 2007. – 128 с. 

Німецька мова: Підручник / [Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський 

Я.В., Кушнерик В.І.] – Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. – 500 с. 

Попова І.Н. Граматика французької мови. Практичний курс / І.Н. Попова, 

Ж.А. Казакова – М.: «Вища школа», 1989 – 335 с. 

Федотова И.Г. Ускоренный курс английского языка / И.Г. Федотова, 

Н.А. Ишевская – М.: МП «ИННКО», 1992 – 288с. 

Хоменко Л.О., Грищенко А.А., Кропивко Р.Г., Мороз А.М. Le français. – 

Вінниця, 2003. – 399 с. 

Hilke Dreyer, Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik. Verlag für Deutsch. 1991. – 315 с. 

Grégoire M. G. Merlo. Grammaire progressive du français / M. Grégoire, G. 

Merlo – Paris, 1996. – 250 с. 

Grègoire M. Grammaire progressive du Français / M. Grègoire, O. Thièvenaz 

CLE International, 1995 – 255 c. 

Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy – Cambridge University 

Press, 1985. – 327 p. 

Neveu A. «Agriculture. Economie de l’agriculture française en Europe : forces 

et faiblesses» / A. Neveu – Paris, 1996. – 140 с. 

Schmitt D. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Aktuell. Hueber 

Verlag / D. Schmitt 2009. – 392 с. 

Schulz Grisbach. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Max Hueber Verlag. 

2000. – 256 с. 

Swan M. Practical English Use / M. Swan – Oxford University Press, 1996. – 

654 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


