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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА    
    

Програму вступного іспиту з іноземної мови розроблено відповідно до  

навчального плану Інституту журналістики Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка та призначено особам, що здобули  

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра зі спеціальності   

061 журналістика.     

Вивчення іноземних мов є невід’ємною складовою підготовки докторів  

філософії. Для успішного навчання в аспірантурі вступники повинні володіти  

іноземною мовою в межах програмних вимог, правильно використовувати її в  

усіх видах мовленнєвої діяльності.    

Мета проведення вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови –   

визначити рівень сформованості комунікативної і лінгвістичної компетенцій  

як умови подальшого поглибленого вивчення іноземної мови в аспірантурі та  

складання кандидатського іспиту. Лінгвістична компетенція передбачає  

володіння певним обсягом формальних знань в області фонетики, лексики та  

граматики і навичками їхнього застосування у процесі спілкування. Під  

комунікативною компетенцією розуміється знання правил мовної поведінки,  

вибір мовних форм і засобів та їхнє використання у залежності від цілей,  

ситуації спілкування і соціального статусу учасників комунікації.    

Враховуючи перспективи практичної і наукової діяльності докторів  

філософії, вступні випробовування полягають у перевірці таких навичок  

володіння іноземною мовою:     

Говоріння та аудіювання – на іспиті необхідно продемонструвати  

навички підготовленого монологічного та непідготовленого діалогічного  

мовлення у ситуації офіційного спілкування у межах університетської  

програмної тематики. Оцінюється вміння адекватно сприймати мовлення і  

давати логічно обґрунтовані розгорнуті та короткі відповіді на запитання  

екзаменаторів.    

Читання. Вступники повинні продемонструвати вміння читати  

оригінальну наукову літературу за фахом і тексти публіцистичного характеру,  

спираючись на вивчений мовний матеріал, фонові країнознавчі та професійні  

знання. Під час іспиту перевіряються навички вивчаючого та ознайомчого  

читання. У першому випадку необхідно продемонструвати вміння читати  

оригінальну літературу з фаху, максимально повно та точно перекладати її  

українською мовою, користуючись словником і спираючись на професійні  

знання та навички мовної і контекстуальної здогадки. Мета ознайомчого  

читання – оцінити вміння протягом обмеженого часу визначити коло  

розглянутих у тексті питань, основні положення автора і без попередньої  

підготовки стисло передати суть тексту іноземною мовою.    



 

 

Переклад. Вступники до аспірантури повині вміти здійснювати переклад з   

іноземної мови українською спеціальних і публіцистичних текстів протягом  

заданого часу. Письмовий переклад повинен відповідати нормам української  

мови.    
    

СТРУКТУРА ІСПИТУ    
    
Вступний іспит з іноземної мови проводиться в усній та письмовій формах   

і складається з трьох завдань, кожне з яких оцінюється окремо.    

1. Перше завдання спрямоване на перевірку навичок вивчаючого   

читання. Форма перевірки – письмовий переклад. Для перекладу пропонується  

оригінальний текст за обраною спеціальністю (максимальний обсяг – 1800  

друкованих знаків). Вступникам дозволяється користуватися словником. Час  

на виконання – 45 хвилин.    

2. Для перевірки навичок ознайомчого читання пропонується здійснити   

реферування іноземною мовою україномовного оригінального тексту за  

фахом, обсягом не більше 1500 друкованих знаків. Мета завдання – перевірити  

розуміння структури тексту, вміння протягом короткого часу визначити коло  

розглянутої у ньому проблематики, виявити основні положення автора.  

Оцінюється обсяг і вагомість викладеної інформації. Завдання виконується  

письмово, без використання словника. Час виконання – 30 хвилин.     

3. Усна співбесіда складається з монологічного повідомлення про зміст   

наукової роботи вступника (до 5 хв.) та відповідей на запитання членів  

екзаменаційної комісії. Необхідно продемонструвати володіння  

підготовленим монологічним мовленням і вміння вести діалог з фахової  

тематики. Оцінюється змістовність, зв’язність, смислова та структурна  

завершеність висловлювань, а також рівень володіння фаховою  

термінологією.    
    
    
    

     



 

 

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ІСПИТ    
 

 

 

    
    
Граматичний матеріал    
    
1. Word classes and phrases.    

2. Nouns. Noun phrases.    

3. Determiners.     

4. Pronouns: Personal pronouns. Demonstrative and interrogative pronouns.    

Relative pronouns. Other pronouns.    

5. Verbs. Phrasal Verbs. Verb phrases.    

6. Adjectives: Comparison. Adjective phrases.    

7. Adverbs. Adverb phrases.    

8. Prepositions.    

9. Conjunctions.    

10. Negation.    

11. Clause and sentence structure - Questions.     

- Dependent clauses.     

- Other uses of inversion.     

- Imperatives.     

- Elliptical constructions.    
    
    
Ситуації спілкування    
    
1. Сучасні англомовні країни. Роль англійської мови в світі.    

2. Провідні ЗМІ англомовних країн. Відомі українські та зарубіжні   

журналісти.    

3. Загальні та спеціальні функції журналістики.    

4. Соціальна місія журналістики. Роль журналістів у формуванні   

громадянського суспільства.    

5. Професійні та етичні стандарти журналістики.     

6. Жанри журналістики. Виклики цифрової доби для мас-медіа.    

7. Взаємодія вербальних і візуальних засобів у сучасній рекламі.    

8. Сучасний стан поліграфічної галузі в Україні.    

9. Особливості редагування публікацій сучасної української преси.   

Специфіка редагування на радіо. Особливості редагування на   

телебаченні.    

    
АНГЛІЙСЬКА МОВА    



 

 

10. Сфера моїх наукових інтересів: основні здобутки, актуальні напрями   

досліджень. Провідні українські та зарубіжні дослідники в галузі моєї   

наукової спеціалізації, найвагоміші праці.    
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