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Англійська мова
Вступний іспит з англійської мови до аспірантури має на меті визначення
рівня підготовки вступників з іноземної мови та подальше спрямування навчання
іноземній мові в аспірантурі з огляду на актуальність інтеграції освітньої системи
України у європейський та світовий освітній простір та потребу в підвищенні рівня
знань аспірантами іноземних мов і навичок активної роботи з міжнародними базами
наукової інформації. Програма вступного іспиту засвідчує перехід від навчання
володінню іноземною мовою до її практичного застосування, до використання її як
засобу отримання та обміну необхідною інформацією. Програма відображає
конкретні характеристики рівнів практичного володіння іноземною мовою та
встановлює мінімум навчального матеріалу для розвитку передбачених навичок та
умінь мовленнєвої діяльності. Практичне володіння іноземною мовою передбачає
демонстрування високого рівня сформованості функціональної, мовної та
мовленнєвої компетенцій.
Функціональна компетенція
включає
володіння
іноземною мовою для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти
(першоджерела), анотувати та реферувати їх; слухати та конспектувати лекції;
готувати та проводити презентації та семінари. Мовна компетенція передбачає
володіння вступником орфографічними, орфоепічними, лексичними, фонетичними,
граматичними та стилістичними нормами сучасної іноземної мови. Мовленнєва
компетенція охоплює рецептивні та продуктивні вміння. Вступник до аспірантури
повинен брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі,
передбаченому програмою матеріалу.
Вимоги до павичок та вмінь в мовленнєвій діяльності
Складовими мовленнєвої діяльності є рецептивні та продуктивні вміння. До
рецептивних умінь належать читання та аудіювання.
Читання
Вступник до аспірантури повинен вміти:
- виконувати різні види робіт з оригінальною літературою з фаху відповідно до
завдань відділу іноземних мов та залежно від поставлених завдань, що полягають у
розумінні змісту й отриманні різноманітної інформації з оригінального джерела, що
прочитано;
- читати й розуміти тексти загальнонаукового та професійно орієнтованого
характеру;
- володіти всіма видами читання (вивчаючим, ознайомлювальним, переглядовим і
пошуковим);
- читати без словника із швидкістю 500-550 друкованих знаків за хвилину (обсяг
матеріалу для одноразового контролю - 900 друкованих знаків);
- читати за допомогою галузевого словника із швидкістю не менш, ніж 300
друкованих знаків за хвилину (обсяг матеріалу для одноразового контролю - не
менш, ніж 1200-1500 друкованих знаків за одну академічну годину);
- робити висновки й умовиводи на основі переробки отриманої інформації.
Аудіювання
Під час проведення аудіювання вступник до аспірантури повинен розуміти:
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- запитання екзаменаторів;
- короткі висловлювання й коментарі екзаменаторів;
- основний зміст і деталі аудіотекстів;
- пожвавлену розмову носіїв мови;
- повідомлення й оголошення на конкретні та абстрактні теми, мовлення яких є
нормативне;
- нормативне
мовлення,
яке
здебільшого
зустрічається
в
суспільному,
професійному або академічному житті, і визначати погляди і ставлення мовця так
само добре, як зміст інформації;
- інформацію з засобів масової інформації про суспільно-політичне життя держави.
До продуктивних умінь належать монологічне та діалогічне мовлення, письмо
та переклад.
М о н ол огіч н е м о в л е н н я:
- представляти себе;
володіти мовленнєвим етикетом повсякденного й професійного спілкування;
- володіти всіма видами монологічного мовлення (інформування, пояснення,
уточнення тощо);
- проводити презентації;
- робити коротке непідготовлене повідомлення з тематики, визначеної
екзаменатором;
- виступати на конференціях з доповідями та повідомленнями.
Д іал о гіч н е м о в л е н н я:
- починати бесіду, вести та завершувати її;
- вести бесіду, демонструючи елементи розпиту, пояснення, висловлення власної
думки і т.ін.
уміти встановлювати контакти у ситуаціях повсякденного, професійного та
наукового спілкування (контакти по телефону, обмін інформацією / дискусія /
диспут у ході семінарів, конференцій тощо).
П и сьм о
Вступник до аспірантури повинен вміти реалізовувати на письмі
комунікативні наміри:
- писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у межах своєї сфери
інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості
джерел;
- писати чіткі, детальні описи дійсних або уявних подій чи вражень, виділяючи
зв ’язки між думками у вигляді чіткого зв ’язного тексту дотримуючись прийнятих
умовностей відповідного жанру;
писати твір з послідовно розгорнутою аргументацією, належним чином
підкреслюючи значущі думки;
- продукувати чітке, змістовне, об’ємне писемне мовлення з належним
послідовним плануванням та розбивкою на абзаци;
- писати анотації;
- писати тези / доповіді;

- використовувати правила написання слів та пунктуації,
спостерігатися вплив рідної мови;
- фіксувати потрібну інформацію в ході спілкування / аудіювання.

проте

може

Переклад
Під час проведення перекладу матеріалу вступник до аспірантури повинен
вміти:
- працювати з двомовним та одномовним словниками;
- вибрати з двомовного словника відповідні українські або іншомовні еквіваленти;
- давати адекватний переклад на основі розпізнавання синтаксично; структури
речення.
Граматичний мінімум
Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою речення в
українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи питань.
Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.
Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів.
Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу пасивного стану.
Узгодження часів.
Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.
Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів із
закінченням - ing, - ed.
Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.
Артикль.
Займенник (загальні відмінності). Особові, присвійні, вказівні займенники.
Неозначені займенники some, any і заперечний займенник по. Кількісні займенники
many, any, few. Неозначно-особовий займенник one. Три функції one.
Підсилювальні і зворотні займенники.
Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.
Чисельник. Кількісні та порядкові чисельники. Дріб.
Читання формул,
хронологічних дат, позначень часу.
Ознаки
підрядних
речень:
додаткових,
означальних,
умовних;
ознаки
сполучникового і безсполучникового підпорядкування; ознаки речень, що
виділяють; ознаки часових форм дієслів в Present, Past, Future Indefinite; Present,
Past Continuous; Present, Past Perfect активного і пасивного стану і їх значення.
Шляхи перекладу Passive.
Ознаки безособових форм дієслів: ознаки простих форм інфінітиву, герундію,
прислівників І і II в реченні і значення цих форм. Розрізнення граматичної омонімії.
Ознаки безособових форм дієслова і їх значення. Інфінітив. Складні інфінітивні
форми і їх співвідношення з формою присудку. Ознаки інфінітива в функції правого
визначення і його значення.
Ввідні дієслова (see, hear, know, want...) як ознаки тричленної дієслівної конструкції
з інфінітивом і її значення. Ввідний елемент (is said, is known, seem ...) як ознака
суб’єктного інфінітивного звороту (Не is said to arrive soon) і його значення.
Ознаки модальності to be + Infinitive, to have + Infinitive, -should + Infinitive.
Модальні дієслова з перфектним інфінітивом.
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Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та їх
значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Мінімум
для оволодіння читанням передбачає подальшу автоматизацію вказаних явищ;
основні випадки виразу модальності і використання форм умовного способу
підмови даного фаху.
Лексичний мінімум
Лексичний мінімум має складати не менш ніж 2500 слів і словосполучень,
включаючи загальнонаукову і спеціальну лексику, що відповідає широкому
профілю
наукової установи.
У цей
мінімум
входить
загальновживана
термінологічна лексика з фаху, а також так званий потенційний словник, який має
бути сформований у процесі навчання у вищому навчальному закладі і який
складається з:
а) інтернаціональних слів, подібних у галузі виразу і таких, шо збігаються у галузі
змісту в рідній та англійській мовах;
б) відтворюваних похідних та складних слів, створених із знайомих морфем на
основі вивчених словотворчих моделей.
Для роботи з літературою за фахом вступник до аспірантури також повинен
знати найбільш вживані фразеологізми, скорочення і позначки,- прийняті в цій
літературі.
ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Вступний іспит з іноземної мови до аспірантури передбачає декілька частин і
містить низку завдань різних рівнів складності, націлених на перевірку рівня
сформованості мовленнєвої та мовної компетецій вступника.
Частина І. Мовленнєва компетенція
Блок 1. Читання. Тестові завдання, що пропонуються вступникам до аспірантури,
спрямовані на перевірку рівня сформованості компетенції в читанні, а саме:
детальне розуміння змісту прочитаного, вміння встановлювати значення лексикограматичних одиниць на основі контексту, знання засобів організації дискурсу.
1. Читання із словником оригінального тексту з фаху з точною передачею змісту
прочитаного у формі письмового перекладу. Обсяг тексту із розрахунку не менш
ніж 1500 друкованих знаків за одну академічну годину.
Блок 2. Письмо. Тестові завдання, що пропонуються вступникам до аспірантури,
перевіряють рівень володіння нормами сучасного писемного мовлення, здатність
успішно виконувати комунікативні завдання в письмовій формі.
Частина II. Мовна компетенція
Блок 3. Бесіда. Метою бесіди є перевірка рівня сформованості вмінь монологічного
та діалогічного мовлення з урахуванням перевірки рівня сформованості лексичної
та граматичної компетенцій, а саме здатність конструювати граматично правильні
форми, використовуючи лексичні одиниці, які відповідають ситуації спілкування.
3. Бесіда іноземною мовою згідно з тематикою, передбаченою програмою (15 тем):
Tell us some words about yourself (education, place of work, hobby).
Why have you decided to be a scientist?
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What is your scientific interest?
Have you any experience of research work?
Have you chosen your dissertation topic?
Why is this topic interesting for you?
Have you defined the subject of your thesis?
How long will it take you to complete the thesis?
Have you decided on the structure and contents of your thesis yet?
Do you work in a research team or carry on individual research?
Have you got any scientific publications?
How many published works have you got?
What foreign periodicals do you use in your work?
Do you know any researches in the field of Ukrainian studies?
Have you read any papers dealing with Ukrainian studies?
Рекомендовані запитання до співбесіди:
1. Надайте коротку інформацію про себе (освіта, місце роботи, захоплення)
2. Чому Ви вирішили бути науковцем?
3. Яке коло Ваших наукових інтересів?
4. Чи маєте Ви досвід науково-дослідної роботи?
5. Чи обрали Ви тему своєї дисертації?
6. Чому ця тема є цікавою для Вас?
7. Чи визначили Ви предмет свого дисертаційного дослідження?
8. Скільки часу займе написання Вашої дисертації?
9. Чи визначили Ви структуру та зміст Вашої дисертації?
10. Ви працюєте у команді дослідників чи здійснюєте своє власне дослідження?
11. Чи маєте Ви якісь наукові публікації?
12.Скільки публікацій Ви маєте?
13.
Яку іноземну періодичну літературу Ви використовуєте у своїй роботі?
14. Імена яких вчених-українознавців Вам відомі?
15.3 якими статтями українознавчого характеру Ви знайомі?
Форми контролю
1. Читання та письмовий переклад державною мовою іншомовного тексту з фаху
словником).
3. Граматичний тест.
5. Співбесіда в межах визначеної тематики.

