Програма підготовки до кандидатського іспиту з англійської мови
(кафедра англійської філології)
Здобувачі, які складають кандидатський іспит з англійської мови, мають
продемонструвати рівень володіння мовою С1. Такий рівень мовної
підготовки передбачає, що здобувач:
 може розуміти широкий спектр досить складних та об'ємних
текстів і розпізнавати імпліцитне значення;
 може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних
утруднень, пов'язаних з пошуком засобів вираження;
 може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному
житті, навчанні та з професійними цілями;
 може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми,
демонструючи свідоме володіння граматичними структурами,
конекторами та зв'язними програмами висловлювання.
У структуру кандидатського іспиту з іноземної мови входять наступні
завдання:
 виконання лексико-граматичного тесту;
 читання професійно спрямованого тексту українською /
російською мовою та його анотування англійської мовою;
 співбесіда за темою реферату, підготовленого за книгою,
пов’язаною із спеціальністю вступника до аспірантури;
 співбесіда за темою наукового дослідження.
Лексико-граматичний тест розроблений для перевірки лексичної та
граматичної компетенцій. Лексична компетенція передбачає володіння
загальною лексикою, а також лексикою пов’язаною з діяльністю у сфері
вищої освіти, системою освіти, організацією системи вищої освіти тощо. Для
підготовки до виконання завдань на перевірку граматичної компетенції
студентам необхідно повторити такий граматичний матеріал: Tenses, Active
and Passive Voice, Conditionals and Wishes (Zero, First, Second, Third
Conditionals, Mixed Conditionals), Prepositions, Modal Verbs (modals and their
meaning, modals and the perfect infinitive, negative forms of modal verbs), Direct
and reported Speech, Reporting Verbs, Used to, Used for, Used to Be, Get Used to,
Would Structures, Articles, Inversion. Час виконання – 30 хвилин.
Читання професійно спрямованого тексту українською / російською
мовою та його анотування англійської мовою. Здобувачі отримують тексті, які
за тематикою відповідають спеціальності, за якою вони навчаються в
аспірантурі. Після ознайомлення з текстом, вони мають підготувати його
анотацію англійською мовою (до 10 речень), у якій необхідно коротко
викласти основний зміст прочитаного матеріалу. Під час оцінювання

враховується відповідність жанровій специфіці, граматична та лексична
правильність, зміст. Час виконання – 30 хвилин.
Співбесіда за темою реферату, підготовленого за книгою, пов’язаною
із спеціальністю здобувача. Здобувачі мають володіти основною
термінологію, яку винесено до глосарію, а також відповідати на запитання за
змістом книги. Час для підготовки – не відводиться (студенти готуються
заздалегідь).
Співбесіда за темою наукового дослідження. Здобувачі коротко
розповідають (до 15 речень) про своє дослідження, висвітлюючи його тему,
актуальність, мету та завдання; пояснюють вибір теми; розповідають про
характер співпраці з науковим керівником. Відповідають на запитання
екзаменаторів, які стосуються теми їх кандидатського дослідження. Час для
підготовки – не відводиться (студенти готуються заздалегідь).
Вимоги до реферату
Здобувач обирає книгу англійською мовою, яка відповідає тематиці
його/її дисертаційного дослідження. Бажано, обирати книгу обсягом від 200
сторінок, яка відбиває сучасний стан наукової думки у відповідній сфері
(роки публікації – від 2000 р. та пізніше).
Здобувач опрацьовує обрану книгу. Під час читання укладає глосарій
(від 50 термінів). Глосарій має бути укладено за наступною формою:
термін/поняття (англійською мовою) – переклад (еквівалент українською
мовою) – тлумачення (англійською мовою).
За книгою здобувач готує реферат українською мовою, у якому мають
бути викладені основні положення, які висуває/обговорює автор у своїй книзі.
Обсяг – 15-20 сторінок. Реферат включає титульну сторінку (див. приклад
оформлення нижче); план; власне реферат, оформлений відповідно до вимог,
які висуваються до оформлення кандидатських дисертацій (шрифт Times New
Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5 тощо); висновок до реферату; анотацію
англійською мовою (до 1 стор. тексту; глосарій (див. вище).
Реферати необхідно надіслати не пізніше двох тижнів до дати
складання іспиту на електронну адресу: babichevan@yandex.ru (у темі
позначити – реферат, кандидатський іспит).
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Реферат за книгою
„___________________________________________”
(прізвище автора, рік видання)

Підготовлено:
ПІБ _________________________,
аспірантом / викладачем кафедри ____________________.
Перевірено:
_____________________________________
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