НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

англійська мова

Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 309 (зі змінами)
від 1 березня 1999 року, передбачено складання вступниками до аспірантури
вступного іспиту з іноземної мови.
Програма відображає конкретні характеристики рівнів практичного
володіння іноземною мовою та встановлює мінімум навчального матеріалу
для розвитку передбачених навичок і вмінь 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 навичок та вмінь в мовленнєвій діяльності
На вступному іспиті абітурієнт повинен продемонструвати уміння
використовувати англійську мову як засіб культурного та професійного
спілкування. Абітурієнт повинен володіти орфографічними, лексичними та
граматичними нормами англійської мови і правильно використовувати їх в
усіх видах мовленнєвої діяльності, представлених у сфері професійного та
наукового спілкування.

Враховуючи перспективи практичної та наукової діяльності аспірантів,
вимоги до знань і умінь на вступному іспиті здійснюються відповідно до
рівня наступних мовних компетенцій:
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.
До продуктивних умінь належать говоріння, письмо та переклад.
Говоріння
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.
Характер навчального мовного матеріалу
Правила читання
Для розвитку навичок і вмінь читання вступник до аспірантури
повинен у галузі орфоепії володіти на рівні автоматизму вимовою всіх звуків
іноземної мови до міри, що забезпечує можливість для вступника зрозуміти
промовлений текст.
Вступник до аспірантури повинен також володіти автоматизмом
паузації на основі синтагматичного ділення речення, зв’язністю сприйняття
і відтворення синтагм і основними інтонаційними контурами.
Граматичний мінімум
Граматичний мінімум з англійської мови передбачає знання таких тем:
1. Речення. Порядок слів в англійському реченні.
2. Комунікативні типи речень. Розповідні, питальні та заперечні,
питально-заперечні речення.
3. Типи питальних речень.
4. Іменник. Однина та множина іменників. Присвійний відмінок.
5. Артикль (a/an; the).

6. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, питальні займенники.
Неозначені займенники some, any, somebody, something, anybody,
anything і заперечні займенники nо, nobody, nothing.
Кількісні займенники many, much, few, a few, little, a little. Неозначеноособовий займенник one. Підсилювальні та зворотні займенники.
7. Зворот thereis, thereare.
8. Слова - замінники.
9. Прикметник. Ступені порівняння.
10. Прислівник. Ступені порівняння.
11. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул,
хронологічних дат, позначень часу.
12. Прийменник. Прийменники часу. Прийменники місця.
Прийменники руху.
13. Безособові речення.
14. Дієслово. Допоміжні та смислові дієслова, дієслово-звязка.
15. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів.
16. Часова система англійського дієслова в активному стані:
 Present, Past, FutureSimple; Future Simple-in- the Past;
 Present, Past, Future Progressive; Future Progressive-in- the Past;
 Present, Past, Future Perfect; Future Perfect -in- the Past.
17. Часова система англійського дієслова в пасивному стані :
 Present, Past, Future Simple; Future Simple-in- the Past;
 Present, Past Progressive;
 Present, Past, Future Perfect; Future Perfect -in- the Past).
18. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Ознаки модальності tobe +
Infinitive, tohave + Infinitive, ~shоuld + Infinitive. Модальні дієслова
з перфектним інфінітивом.
19. Узгодження часів.
20. Пряма та непряма мова.
21. Умовні речення.
22. Безособові форми дієслова. Дієприкметник. Інфінітив. Герундій.
23. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.
Ввідні дієслова (see, hear, know, want...) як ознаки тричленної дієслівної
конструкції з інфінітивом і її значення. Ввідний елемент (issaid, isknown,
seem ...) як ознака суб’єктного інфінітивного звороту (Не issaidtoarrivesoon) і
його значення.
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.

Зміст вступного іспиту:
1) лексико-граматичний тест;
2) письмовий переклад тексту за фахом / із словником /. Об'єм тексту –
2000 друкарських знаків, час виконання – 45 хвилин.
3) усний переклад з аркуша тексту загальнонаукового змісту об'ємом
1000 друкарських знаків, без словника, час підготовки – 3хвилини.
4) коротка бесіда з викладачем на вільну тему: біографія, країна
вивчаємої мови, навчання, робота, круг наукових інтересів.

Програма вступного випробування з англійської мови
(додаткова частина)
1. Social identities.
2. Ethnic identity of minority groups.
3. Biases in personality judgment.
4. Social capital concept.
5. Social representations theory.
6. Stereotypes.
7. Attitudes and values.
8. The fundamental attribution error.
9. The content of gender stereotypes.
10. Gender identity.
11. Gender socialization.
12. Gender in organizations.
13. Persuasion and the media.
14. Factors that influence conformity.
15. Prejudice and discrimination.
16. Racism, sexism, and heterosexism.
17. Instrumental aggression.
18. Social norms.
19. Group influence on individual behavior.
20. Leadership.

