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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою іспиту з іноземної мови для вступу до аспірантури є визначення
рівня знань, умінь та навичок вступників з іноземної мови та спрямування
подальшого вивчення іноземної мови в аспірантурі з огляду на актуальність
входження освітньо-наукової системи України до світового академічного
простору, а також необхідність у активному застосуванні аспірантами іноземної
мови у роботі з відповідними іншомовними науковими джерелами.
2. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ
Під час вступного іспиту з іноземної мови вступник має
продемонструвати високий рівень володіння функціональною, мовною та
мовленнєвою компетенціями.
Функціональна компетенція передбачає вміння читати складні тексти за
фахом (першоджерела), анотувати та реферувати їх; слухати й конспектувати
наукову інформацію; готувати презентації іноземною мовою та виступи до них.
Мовна компетенція полягає у володінні вступником фонетичними,
орфографічними, орфоепічними граматичними, лексичними та стилістичними
нормами сучасної іноземної мови.
Мовленнєва компетенція охоплює вміння сприймати та відтворювати
інформацію іноземною мовою. Вступник має вільно брати участь в усному
спілкуванні іноземною мовою на рівні, передбаченому програмою.
Читання
Вступник повинен вміти:
• опрацьовувати оригінальний фаховий текст для виконання поставлених
завдань;
•
читати й розуміти тексти загальнонаукової та фахової тематики;
• володіти навичками всіх технік читання (ознайомлювальною,
переглядовою і пошуковою);
• читати текст іноземною мовою із тематичним словником не повільніше,
ніж 300 друкованих знаків за хвилину.
•
резюмувати інформацію, отриману іноземною мовою.
Слухання

Вступник повинен розуміти:
•
запитання членів предметної комісії;
•
короткі репліки та коментарі членів предметної комісії;
•
значення оголошень та повідомлень абстрактного та конкретного змісту;
•
літературне мовлення суспільного, фахового або наукового спрямування.

Говоріння
Монологічне мовлення охоплює вміння:
•
дотримуватись мовленнєвого етикету щоденного й фахового спілкування;
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• висловлювати власну думку всіма техніками монологічного мовлення
(інформування, пояснення, уточнення тощо);
•
виступати з презентацією;
• робити коротке непідготовлене повідомлення з тематики, визначеної
Головою предметної комісії.

Діалогічне мовлення охоплює вміння:
•
ініціювати, вести та завершувати бесіду;
• уміти встановлювати комунікацію у ситуаціях щоденного, фахового го та
наукового спілкування.
Переклад
Переклад оригінального тексту передбачає вміння вступником:
•
працювати з двомовним та одномовним словниками;
• обирати у двомовному словнику відповідні українські або іншомовні
відповідники;
• здійснювати повний та відповідний переклад, зважаючи на синтаксичну
структуру речення.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ
Вступний іспит з іноземної мови проводиться в усній формі та
складається з трьох завдань.

3.

Перше завдання: читання оригінального тексту за фахом, вибірковий
переклад (без словника) та переказ основного змісту тексту українською
мовою. Обсяг переказу 2-3 речення. Обсяг текстового уривка для читання,
перекладу та переказу - 250-400 слів.
ТЬе Сіуіі І.ас\ іп Ще ІЖ
Тіїе сіуіі Іаду оїЕпдіапсі, \¥аіез апсі ИогЩегп Ігеіапсі соуєгз Ьизіпезз геіаіесі Іо Ще
їатііу, ргорегіу, сопйасіз апсі поп-сопйасйіаі хсгопаїиі асіз. И аізо іпсіидез
сопзйиііопаї, асітіпізіхаііуе, іпсіизйіаі, тагіПте апсі ессіезіазіісаі 1а\у. Зсойізй сіуіі 1а\у
ііаз ііз оми, Ьгоасіїу зітіїаг, Ьгапсіїез. 11іе таіп зпЬ-сііуізіопз ої сіуіі іалу аге:
- їатііу Іалу, суЬісіі іпсіисіез Ще 1а\уз §оуєгпіп§ таггіа§е, сііуогсє апсі Ще сизіосіу ої
сізіісігеп;
- Ще Іам/ ої ргорегіу, доуетіпд осупегзйір апсі гіфііз ої ефоутепі, Ще сгеаііоп апсі
асітіпізігаііоп ої ігизіз апсі Ще сіізрозаі ої ргорегіу оп сіеаЩ;
- Ще 1а\у ої сопігасі, хуііісЬ ге§иіаіез, Ще заіе ої §оосІ8, Іоапз, раїїпегзйірз апсі
диагапіеез;
- Ще 1а\у ої іогіз, хуИісіі §оуєгпз іфигіез зиїїегесі Ьу опе регзоп аі Ще ііапсіз ої апоЩег.

Друге завдання: скласти анотацію іноземною мовою статті за фаховим
спрямуванням (стаття надається українською мовою). Обсяг статті 600 -
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800 друкованих знаків. Обсяг анотації не повинен перевищувати - 5 - 7 речень.
Дозволяється використовувати словник (лише друковане видання).
Анотація - це стисла характеристика статті, яка інформує адресата про
тему, яка розглядається в публікації.
Під час складання анотації вступникам слід дотримуватись таких вимог:
•
анотація має відображати задум усього тексту, а не окремої його
частини;
• анотація не повинна містити оцінних суджень;
•
анотація має бути стислим варіантом статті, висловленим
іноземною мовою своїми словами.
Приклад змісту анотації статті. План складання анотації містить
пункти, до кожного з яких пропонуються спеціальні мовні кліше, характерні
для цього жанру:
Ве§іппіп§:
ТИе агіісіе ипсіег Ще Иеасіїіпе ... зреакз аЬоиї ...
ТЬе Іехі (агіісіе) із епікіесі....
ТІїе ІехІ (агіісіе) саггіез Ще таїегіаі аЬоиІ...
Тйе зиЬ)есІ оґЩе гезеагсЬ із ...

Маіп По (іу:
Аі Ще Ье§іппіп§ іі сіеаіз \уіЩ ...
ТЬе гєуієху Ьедіпз у/іЩ Ще сіезсгірііоп ої...
Ще апаїузіз ої...
ТЬеп Ще аиЩог раззез оп іо ...
Тііеп Гіте аиЩог доез оп Ю зреак аЬоиі...
ТИе аиііюг сІезсгіЬез ...
їосизез оп ...
сіхуєііз оп ...
іоисіїез ироп ...
ехріаіпз ...
іпНоЩісез ...
тепйопз ...
Тке Іехі (агіісіе) ргоуісіез тисії іпЩгтаііоп оп ...

ЕпсІіп§:
Мехі Ье §іуєз а зиттагу о£...
То зиттагіхе Ще аиЩог хугііез ...

Третє завдання: монологічне висловлювання за однією із
запропонованих тем за фаховим спрямуванням для демонстрації навичок і
вмінь комунікативних компетенцій вступника.
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Перелік тем для монологічного висловлювання

1.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Іпїгосіисіп^ уоигзеИ (уоиг ебисаііоп, мюгк ехрегіепсе, зсіепіійс іпіегезї).

2.

Тіїе зіаіе зузіет оГІІкгаіпе.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТИе 1е§із1а1іуе ро\уег оГИкгаіпе.
ТИе ехесиїіуе ро\уег оПЗкгаіпе.
ТИе зисіісіаі ролуег оГІЗкгаіпе.
ТИе Сопзїйиїіоп оИикгаіпе.
ТИе зіаіе зузїет оГ Огеаї Вгіїаіп.
Ебисаііоп іп (Легате.
ТИе Еигореап ЕГпіоп.
Тіїе зутЬоІз оГіНе Еигореап Епіоп.
Нитап гі§1і1:8.
Нитап гі§1Н8 уіоіаііопз.

4.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ
Оцінка «відмінно» виставляється за повні та міцні знання матеріалу в
заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені
навчальною програмою; за вияв креативності у розумінні і творчому
використанні набутих знань та умінь.
Оцінка «добре» виставляється за вияв здобувачем повних,
систематичних знань з дисципліни, успішне виконання практичних завдань;
здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але здобувач
допускає несуттєвих помилок при викладанні матеріалу.
Оцінка «задовільно» виставляється за вияв знання основного
навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і
майбутньої фахової діяльності; здобувач допускає суттєвих помилок при
викладанні матеріалу, але спроможний усунути їх із допомогою викладача.
Оцінка «незадовільно» виставляється за викладення здобувачем
матеріалу, що складає менше 50% необхідного обсягу; незнання основного
активного словника і граматичних правил: невміння передати навчальну
інформацію засобами іноземної мови адекватно, неспроможність дати відповіді
на запитання викладача. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться
здобувачеві, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності
після закінчення ЗВО без повторного навчання за програмою відповідної
дисципліни.

7

Шкала оцінювання: національна та Е8ТС
Оцінка в балах

90-100
85-89
75-84
66-74
60-65

35-59
1-34

Оцінка за
національною
шкалою
відмінно
добре

задовільно

незадовільно

Оцінка за шкалою ЕСТ8
оцінка

пояснення

А
В
С
О
Е

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення

ЕХ
Е

______________ курс
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