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Програма вступного іспиту до аспірантури
з англійської мови
Програма призначена для осіб, які вступають до аспірантури ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького і володіють
англійською мовою в обсязі, передбаченому програмами, розробленими
кафедрою перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені
Короля Данила Галицького відповідно до національних стандартів вивчення
іноземних мов у вищій школі, що узгоджені з міжнародними стандартами у світлі
рекомендацій Болонського процесу (рівень B2).
Вступний іспит до аспірантури з англійської мови передбачає засвоєння
навчальних

програм

«Іноземна мова»,

«Іноземна

мова

за

професійним

спрямуванням» та «Ділова іноземна мова» для майбутніх фахівців-науковців.
Вступний іспит до аспірантури з іноземної мови визначає рівень знань
іноземної

мови

професійного

спрямування

та

перевіряє

комунікативну

компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.
Загальною метою програми викладання іноземних мов для професійного
спілкування

є

формування

в

аспірантів

спеціалізованої

англомовної

комунікативної компетенції мінімального рівня розвитку В2 (незалежний
користувач) в галузі читання, спілкування, аудіювання й письма для здобуття
мовних навичок у професійній сфері.
Вступне оцінювання ставить за мету визначити рівень комунікативної
мовної компетенції абітурієнтів відповідно до вимог програми (В2 за стандартами
Болонського процесу).
Вступник до аспірантури повинен знати:
1)

граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого
кола текстів в академічній та професійній сферах;
2)

правила англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
3)

мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів

академічного і професійного мовлення;
4)

широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології),

що є необхідним в академічній та професійній сферах.
Вступник до аспірантури повинен вміти:
1)

обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для

того, щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;
2)

готувати виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби

вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;
3)

знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відео- інформацію, що

міститься в англомовних матеріалах наукової сфери;
4)

аналізувати англомовні джерела інформації;

5)

анотувати та реферувати англомовні професійні тексти рідною та

англійською мовами;
6)

перекладати

англомовні

професійні

тексти

на

рідну

мову,

користуючись двомовними термінологічними словниками.
Вступне випробовування проводиться у письмовій (тестування) та усній
(усне мовлення) формах.
Вступне випробування охоплює основні наукові та професійні інтереси
аспіранта, досягнення науки та техніки за останній період: «Наукові інтереси»,
«Професійна діяльність», «Глобалізація», «Новітні комунікативні технології»,
«Інформаційні наукові ресурси», «Основні глобальні проблеми і способи їх
вирішення (екологічні, демографічні)», «Сучасна система вищої освіти в Україні
(бакалавр, магістр, кандидат наук)», «Дослідження, винаходи та інновації в
Україні»,

«Університет

як

науковий

ресурс.

Мій

факультет/кафедра»,

«Перспективи роботи по спеціальності».
Письмовий тест для контролю знань вступників до аспірантури містить 100
завдань на перевірку різних видів мовленнєвих навичок (лексичні, граматичні,
стилістичні). Кожне завдання складається з інструкції, тексту і відповідних
ключових слів до тексту або до речення.
За кожне правильне вирішення тестового завдання студент отримує 1 бал,
Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх тестових завдань – 100.

Усне мовлення передбачає мовлення абітурієнта на обрану тематику,
відповіді на запитання та уточнення сказаного. Максимальна кількість балів за
усне мовлення – 50.
Максимальна сума отриманих балів за вступне випробування – 150.
Оцінка «відмінно» ставиться студентові, який набрав 135-150 балів.
Оцінка «добре» ставиться студентові, який набрав 120-134 балів.
Оцінка «задовільно» ставиться студентові, який набрав 100-119 балів.
Оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який набрав менше 100 балів.
Структура екзаменаційного білета з іноземної мови

1.

Комп’ютерний тест (на визначення рівня володіння іноземною мовою)

2.

Співбесіда іноземною мовою на одну із обраних тем.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»
Граматика:
Фонетика:
букви, звуки і правила читання;
приголосні;
голосні;
правила читання найголовніших буквосполучень;
наголос;
ритм;
інтонаційні особливості англійського речення;
вимова смислових груп.
Морфологія
Артикль. Його значення та вживання. Відсутність артикля.
Іменник. Однина та множина іменників.
Прикметник. Ступені порівняння прикметників.
Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби,
дати, відсотки.
Займенник. Відмінки займенників. Групи займенників.
Дієслово. Особові та неособові форми дієслова.
Часи дієслова. Часи групи Indefinite (Неозначені часи). Утворення,
вживання, переклад. Показники часу.
Часи групи Continuous (Тривалі часи). Утворення, вживання, переклад.
Способи вираження майбутнього часу (to be going to, Present, Future Simple,
Present Continuous).
Часи групи Perfect (Перфектні часи). Утворення, вживання, переклад.
Показники часу.
Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.
Наказовий спосіб.
Модальні дієслова.
Інфінітив. Інфінітивні комплекси.
Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.

Герундій. Герундій та дієприкметник. Основні відмінності.
Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання. Сталі
вирази з прийменниками.
Прислівник. Ступені порівняння прислівників.
Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і
префіксів. Найуживаніші префікси. Утворення слів зміною наголосу.
Утворення слів за допомогою конверсії.
Синтаксис
Структура англійського речення. Типи речень.
Типи питальних речень.
Спонукальні та окличні речення.
Головні члени речення.
Другорядні члени речення.
Порядок слів у простому поширеному реченні.
Складносурядне речення.
Складнопідрядне речення.
Узгодження часів. Пряма та непряма мова.
ТЕМАТИКА РОЗМОВНИХ ТЕМ
1. Scientific Interests
2. Professional Activity
3. Globalization
4. Modern Communicative Technologies
5. Information Scientific Resources
6. Urgent global issues and their solutions (ecological, demographic etc.)
7. Modern System of Higher Education in Ukraine (Bachelor’s Degree, Master’s
Degree, PhD)
8. Researches, inventions and innovations in Ukraine
9. University as a scientific resource. My department.
10. Job prospects
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