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ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Пояснювальна записка
Програму вступного екзамену з іноземної мови розроблено відповідно до
рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іспит
призначено особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
або магістра та які вступають на навчання до аспірантури при ННЦ «Інститут
землеробства НААН».
Вступники до аспірантури повинні демонструвати фундаментальний
рівень сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої компетенцій.
Функціональна компетентність полягає у впевненому і правильному
користуванні англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях,
зокрема у вмінні читати та анотувати наукові тексти (першоджерела), слухати
лекції, готувати доповіді, проводити презентації та семінари, дотримуючись
параметрів комунікативно-стилістичної доцільності. Вступники мають вміти
сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти та мати
навички письмового відтворення основної інформації тексту чи відтворення
детальної інформації у тестовому форматі.
Мовленнєва компетентність охоплює вміння чітко і послідовно
викласти свою думку в задані й комунікативній ситуації, дотримуючись
параметрів комунікативної відповідності й мовної правильності та реалізуючи
певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ,
розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар. Мовна компетентність
передбачає
володіння
кандидатом
орфографічними,
орфоепічними,
фонетичними, лексичними, граматичними та стилістичними нормами сучасної
англійської мови.
Структура вступного іспиту
Вступний іспит до аспірантури з іноземної мови складається з трьох
завдань, які націлені на перевірку рівня сформованості функціональної,
мовленнєвої та мовної компетенцій.
Завдання І.
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.
Завдання ІІ. Читання без словника оригінального тексту з фаху з
передачею змісту у формі переказу українською або іноземною мовою. Темп
читання не менш ніж 400 друкованих знаків за хвилину. Обсяг тексту не менш
ніж 900 друкованих знаків.
Завдання ІІІ. Бесіда іноземною мовою згідно з тематикою, передбаченою
програмою.
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Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів – 100.
Максимальна кількість балів за частину І – 40 балів.
Максимальна кількість балів за частину ІІ – 30 балів.
Максимальна кількість балів за частину ІІІ – 30 балів. Кожне питання
оцінюється у 2 бали.
Вимоги до навичок 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 кафедри іноземних мов і 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
Вступник до аспірантури повинен розуміти:
– запитання екзаменаторів;
– короткі висловлювання й коментарі екзаменаторів;
– 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.
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Мовлення
Монологічне мовлення:
– 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.
Діалогічне мовлення:
– 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).
Переклад
Під час перекладу оригінального матеріалу вступник до аспірантури
повинен уміти:
– працювати з двомовним та одномовним словниками;
– вибрати з двомовного словника відповідні українські або іншомовні
еквіваленти;
– давати повний та адекватний переклад на основі розпізнавання
синтаксичної структури речення.
Лексичний мінімум
Лексичний мінімум має складати не менш ніж 2500 слів і
словосполучень, включаючи загальнонаукову і спеціальну лексику, що
відповідає галузі знань «Державне управління».
У цей мінімум входить загальновживана термінологічна лексика за
фахом, а також так званий потенційний словник, який має бути сформований у
процесі навчання у вищому навчальному закладі й який складається з:
– інтернаціональних слів, подібних за виразом і таких, що збігаються
за змістом в українській та англійській мовах;
– відтворюваних похідних і складних слів, створених із знайомих морфем
на основі вивчених словотворчих моделей. Для роботи над літературою з
фаху вступник також повинен знати найбільш уживані фразеологізми,
скорочення і позначки, прийняті в цій літературі.
Граматичний мінімум
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Для оволодіння вміннями і навичками усного мовлення граматичний
мінімум передбачає:
– уміння висловити думку в простому розповідному реченні
(ствердження і заперечення); ставити загальні і спеціальні питання,
використовуючи для цього структури як особових, так і безособових речень, у
тому числі з модальними дієсловами can, may, must;
– висловлюватися за допомогою спонукального способу, а також
конструкції з дієсловом let;
– використовувати для опису конструкції There is (There are). Ці
граматичні структури мають бути відтворені вступником до аспірантури в
мовленні на рівні автоматизму.
Для виразу думки в мовленні вступник до аспірантури повинен володіти
навичками використання артиклів, створення форм множини та однини
іменників, безприйменникового та прийменникового виразу граматичних
стосунків, використання основи іменника в якості означення, створення
ступенів порівняння прикметників і прислівників, створення порядкових
числівників, форм особових присвійних займенників, форм Present Past, Future
Indefinite; Present Continuous, Present Perfect Active; Past Indefinite Passive.
Розвиток навичок аудіювання передбачає оволодіння також формами
пасивного стану в Present Indefinite, інфінітивом у функції обставини, простою
формою герундія, сполучниковими підрядними реченнями. Передбачається
також оволодіння підрядними реченнями додатку, означення, обставин та умов
дійсного способу.
Навчальні мовні ситуації, у яких використовується лексичний і
граматичний матеріал, групуються відповідно до тематики, що вивчається,
і зв’язані з темою «Спеціальність вступника» і проблемами, що висвітлені
в текстах для читання.
Лексичний мінімум
Активний лексичний мінімум має складати не менш ніж 1200 слів і
словосполучень.
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