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Лекції - 0 годин.
Аудиторні заняття - 16 годин (на групу з 5-7 осіб).
Консультації - 2 години.
Консультування аспірантів-заочників - 0 годин на одну особу
Рецензування рефератів - 3 години на один реферат

(прізвище та ініціали)

Програму курсу підготовки аспірантів і здобувачів нефілологічних спеціальностей до складання
іспиту ( іспиту в письмовій формі) з іноземної мови розроблено на основі Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309
від 1 березня 1999 року, де визначено, що "Кандидатські іспити є складовою частиною атестації
науково-педагогічних і наукових кадрів. Іспит в письмовій формі проводиться з метою встановлення
рівня професійних знань, наукового й культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата
наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності".

Саме підготовка до самостійної науково-дослідної діяльності є головним завданням
курсу, а практична демонстрація навичок та вмінь такої діяльності – змістом іспиту з
іноземної мови.
Підготовка до складання іспиту з іноземної мови аспірантів є логічним продовженням
професійної підготовки фахівця після 5 років навчання в університеті з більшим акцентуванням
уваги на читання, переклад, спілкування в межах мовного матеріалу зі спеціальності.
Передбачається також розвиток аналітичних навичок роботи з вищевказаним матеріалом.
Підготовка до складання іспиту з іноземної мови аспірантів, які навчаються з відривом від
виробництва, передбачає проведення протягом 8 навчальних тижнів 16 годин аудиторних занять та
2 годин консультацій для групи із 5-7 слухачів.
Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва, прикріпляються до викладача
іноземної мови, разом з яким розробляється індивідуальний план підготовки до іспиту. В період з
листопада по квітень викладач надає індивідуальні консультації згідно з планом підготовки
аспіранта.
МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ
Метою курсу іноземної мови для аспірантів і здобувачів є досягнення такого рівня знань,
навичок i вмінь, який забезпечує необхідну для науковця комунікативну самостійність у сферах
професійного й ситуативно-побутового спілкування в усній та письмовий формах.
Завдання курсу полягає у вдосконаленні й подальшому розвиткові знань, навичок i вмінь з
іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, та їх активізації для ведення науково-дослідної
діяльності. За час підготовки до складання іспиту в письмовій формі з іноземної мови слухач має
виконати англійською мовою реферативне узагальнення основного обсягу іншомовної актуальної
інформації з проблеми свого дослідження. Укладений таким чином реферат, з одного боку, є звітним
документом на іспиті в письмовій формі, а, з іншого – частиною майбутньої дисертації (PhD).

Слухач має також підготувати іноземною мовою письмове повідомлення про тему, предмет,
історію, актуальність й новизну проблеми свого дослідження, обрані підходи й методи наукового
дослідження та отримані попередні результати. На іспиті слухач повинен зробити іноземною
мовою доповідь про своє дослідження та продемонструвати вміння вести наукову дискусію.
Головним завданням для викладача іноземної мови є роль порадника і консультанта, який
надає аспірантові практичну допомогу на етапі вивчення та реферування іншомовної інформації
з проблеми дослідження для включення її в дисертацію. Викладач також навчає нормам
письмового та усного інформаційного обміну іноземною мовою між науковцями й відпрацьовує
навички такої діяльності.

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Фонетика. Подальше вдосконалення вимови при читанні вголос i в усному спонтанному

спілкуванні. Відпрацьовується інтонаційне оформлення речення, поділ на інтонаційно-змістові
групи-синтагми, розміщення фразового i логічного наголосу, словесного наголосу у двоскладових i
багатоскладових словах. Робота над вимовою ведеться як на матеріалі текстів для читання, так i із
використанням спеціальних фонетичних вправ i комплексів лабораторних робіт.
Лексика. На кінець курсу лексичний запас слухачів повинен складати не менше 3-4 тис.
лексичних одиниць (у т.ч . приблизно 1 тис. термінів підмови фаху). Особлива увага приділяється
багатозначності службових i загальнонаукових слів, механізму термінотворення, синонімії i омонімії,
вживанню фразеологічних одиниць в усному й письмовому діловому спілкуванні, правилам читання
скорочень, формул, символів тощо.

Граматика. Навчання має бути зорієнтоване на відпрацювання практичних навичок
розпізнавання та декодування в науковому тексті типових для стилю наукового мовлення складних
синтаксичних конструкцій, зворотів із безособовими дієслівними формами, пасивних конструкцій,
багатоелементних означень, усічених граматичних утворень, емфатичних (інверсійних) структур,
засобів вираження смислового (логічного) наголосу, модальності тощо.
МОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ
Читання. Ставиться за мету подальший розвиток навичок переглядового, інформативного
та глибинного читання наукової інформації за фахом.
Навички з переглядового читання мають забезпечувати вміння швидко ознайомлюватися з
тематикою наукового матеріалу та робити оцінку змістовій цінності інформації.
Інформативне читання передбачає вміння простежити розвиток теми й загальну
аргументацію та з'ясувати головні положення змісту.
Навички глибинного читання відпрацьовуються на рівні повного i точного розуміння тексту.
Переклад. Усний i письмовий переклад може використовуватися як засіб розвитку навичок
i вмінь читання та ефективний спосіб контролю повноти й точності розуміння інформації. Для
формування навичок перекладу слухачів необхідно ознайомити з особливостями стилю наукового
мовлення, прийомами перекладацьких трансформацій та компенсацій, контекстуальних замін,
особливостями відтворення значень інтернаціональних слів, "фальшивих друзів перекладача"
тощо.
Анотування й реферування. Слухачі мають відпрацювати навички швидкого й грамотного
написання українською та іноземною мовами анотацій та рефератів у відповідності з існуючими
стандартами. Анотування й реферування використовується також як засіб контролю розуміння
тексту. Практичним заняттям з анотування й реферування має передувати засвоєння деяких
теоретичних засад, таких як призначення, структура та особливості мови анотації та реферату,
види анотацій (описова, реферативна) i рефератів (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий
реферат).
Наприкінці курсу слухачі мають впевнено складати іноземною та українською мовами
анотації й реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів дослідження, тощо.
Беручи до уваги важливість анотування й реферування інформації для ведення успішної
самостійної наукової діяльності, перевірка вмінь написання анотацій українською та іноземною
мовою винесена на іспит у письмовій формі у вигляді окремих екзаменаційних завдань.

Письмо. Важливість цього виду мовної діяльності для науковця вимагає досягнення протягом
курсу навчання високого рівня практичних умінь у складанні наукової документації й веденні ділового
листування. Проробляється широкий діапазон письмових документів іноземною мовою від анотації
статті й реферату наукової доповіді аспіранта до звіту про етап дослідження. Значна увага приділяється
діловому листуванню, що охоплює послідовно різні ситуації інформаційного обміну: запит в
оргкомітет наукової конференції, заявка на участь у науковій конференції, супровідний лист до статті,
що направляється в науковий журнал, написання автобіографії, заповнення бланків для одержання візи,
написання вдячних листів за гостинність тощо.
Аудiювання. Наприкінці курсу сприйняття й розуміння монологічних і діалогічних
висловлювань носіїв мови в межах професійної та побутово-ситуативної тематики має бути на рівні 8590% інформації при темпі мовлення 100-120 слів на хвилину.

Усне спілкування. Завданням курсу ставиться розвиток умінь природно-мотивованого
монологічного й діалогічного мовлення при темпі висловлювань 200-250 слів за хвилину.
Рівень монологічного мовлення має забезпечувати можливість виступати з повідомленнями
про проблему, мету, методи й засоби дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші
аспекти наукової роботи.
Наприкінці курсу навчання слухачі повинні опанувати навички діалогічного мовлення для
ведення наукової дискусії та елементарного спілкування в межах побутової тематики й ситуацій,
пов'язаних із перебуванням у закордонному відрядженні.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ КУРСУ
Навчальними текстами для читання має бути оригінальна та періодична література, наукові
статті та тези доповідей з галузі наукових інтересів аспіранта. Матеріали для читання іноземною
мовою аспіранти й здобувачі підбирають самостійно з урахуванням рекомендацій наукових
керівників. Рекомендована література іноземною мовою повинна мати безпосереднє відношення
до дисертаційної роботи.
Загальний обсяг опрацьованої літератури за курс має складати не менше 8-10 наукових
статей за фахом (обсяг в середньому дорівнює 60 000-70 000 друкованим знакам).
КІНЦЕВІ ВИМОГИ
До складання іспиту у письмовій формі допускаються аспіранти та здобувачі, які мають
належний рівень підготовки, склали залікові тести з реферування наукових текстів українською та
іноземною мовами й підготували реферат прочитаної літератури з проблеми наукового
дослідження.
Реферат повинен мати такі частини:
1. Виклад англійською ( іноземною) мовою змісту наукових матеріалів, прочитаних аспірантом,
оформлений у відповідності з "Основними вимогами до дисертацій та авторефератів",
встановлених ВАКом України. Інформація іноземною мовою про зміст і результати дисертаційної
роботи включаючи такі розділи як об'єкт і предмет дослідження, методи дослідження, наукова
новизна, головні очікувані наукові й практичні результати роботи.

2. Бібліографічний опис. Список джерел має бути оформлений відповідно до вимог державного
стандарту.
Кафедра іноземної мови приймає рішення про допуск до складання іспиту в письмовій формі не
пізніше двох тижнів до початку екзаменаційної сесії. Витяг з протоколу засідання кафедри
передається в відділ аспірантури факультетів( механіко-математичного, кібернетики,
інформаційних технологій) для підготовки відповідного наказу ректора.

СТРУКТУРА ІСПИТУ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ.
1. Письмовий переклад українською мовою оригінального тексту з фаху обсягом 2000 друкованих
знаків. Час на виконання – 30 хвилин. Допускається використання словників.
2. Написання іноземною мовою анотації до україномовного тексту з фаху обсягом 2500 друкованих
знаків. Час на виконання – 30 хвилин. Допускається використання словників.
3. Співбесіда з питань наукового дослідження аспіранта (здобувача), яка складається з усного
монологічного повідомлення про зміст наукової роботи (до 10 хвилин) та відповідей на питання
членів екзаменаційної комісії.
Загальна оцінка виводиться як середнє арифметичне результатів, отриманих за кожне ізі
завдань іспиту.
Звітними документами про складання іспиту у письмовій формі є: реферат іноземною
мовою по прочитаній літературі за фахом , матеріали письмової частини іспиту й відповідний
протокол з оцінками.
Усі звітні документи іспиту у письмовій формі передаються за описом до відділу
аспірантури факультетів.

ДОДАТОК 1
УМОВИ допущення аспірантів та здобувачів
до складання іспиту у письмовій формі з іноземної мови
До складання іспиту допускаються аспіранти та здобувачі, які мають належний рівень
підготовки, склали залікові завдання з реферування наукових текстів українською та іноземною
мовами й підготували реферат з прочитаної літератури з проблеми наукового дослідження.
За курс навчання має бути прочитано не менше 8-10 наукових статей (70 000 др. знаків)
оригінальної наукової літератури з проблеми, що досліджується. Відповідність прочитаної
літератури тематиці дослідження має бути підтверджена викладачем.
Реферат повинен мати такі частини:
1. Виклад іноземною мовою змісту наукових матеріалів, прочитаних іноземною мовою, який
оформлено у відповідності з "Основними вимогами до дисертацій та авторефератів", встановлених
ВАКом України (обсяг – 8-10 сторінок). Інформація має бути логічно структурована, а відреферований
зміст окремих матеріалів подано у формі огляду історії проблеми, або аналізу існуючих підходів до її
дослідження, тощо.

2. Бібліографічний опис. Список джерел має бути оформлено відповідно до вимог державного
стандарту.
3. Інформацію іноземною мовою (до двох сторінок машинописного тексту) про зміст і результати
дисертаційної роботи включаючи такі розділи як об'єкт і предмет дослідження, методи
дослідження, наукова новизна, головні очікувані наукові й практичні результати роботи.
Реферат подається на рецензування не пізніше ніж за два тижні до іспиту.

ДОДАТОК 1

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Назва кафедри, де складається іспит з іноземної мови)
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

РЕФЕРАТ
з прочитаної ___________ мовою літератури з
(назва спеціальності, шифр)

на тему: "_____________________."

аспіранта (здобувача) кафедри (назва),
факультету (назва)

_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
/підпис/

Викладач іноземної_мови
прізвище, ім'я та по батькові /підпис/
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