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Вступний iспит з iноземноТ мови (англiйськоТ) до аспiрантури зi
спецiальностi 081 - Право складають з метою визначення рiвня пiдготовленостi
абiтурiснтiв, якi бажають стати аспiрантами НДI iнтелектуальноТ власностi
НАПрН УкраТни.

Iспит зi спецiальностi мае усну форrу проведення.

Вступний iспит з iноземноi мови (англiйськоТ) до аспiрантури Мас На MeTi

визначення рiвня пiдготовки вступникiв з iноземноТ мови та под€Lльше

спрямування навчання iноземнiй MoBi в аспiрантурi з огляду на aKTy€LлbHicTb

iнтеграцii ocBiTHboi системи УкраТни у европейський та свiтовий ОСВiТНiЙ

простiр та потребу u пiдвищеннi рiвня знань аспiрантами iнозеМнИх МоВ i
навичок активноi роботи з мiжнародними базами науковоТ iнфОРМаЦii.

Програма вступного iспиту засвiдчуе перехiд вiд навчання волоДiннЮ

iноземною мовою до iT практичного застосування, до використання iT як засобУ

отримання та обмiну необхiдною iнформацiсю.
Програма вiдображае KoHKpeTHi характеристики piBHiB

володiння iноземною мовою та встановлюе MiHiMyM навчЕLльного

розвитку передбачених навичок та yMiHb мовленн€воi дiяльностi.
Практичне володiння iноземною мовою передбачас демонстрУВанНя

високого рiвня сформованостi функцiональноi, мовноТ та мовленнсвоТ

компетенцiй.
Функцiональна компетенцiя включае володiння iноземною мовоЮ ДЛЯ

академiчних цiлей, а саме: вмiння читати HayKoBi тексти (першодЖерела),

практичного
матерiалу для

iноземною

анотувати та реферувати ix; слухати та конспектувати лекцti; готувати та

проводити презентац11 та семlнари.
Мовна компетенцiя передбачае володiння вступником орфографiчнимИ,

орфоепiчними, лексичними, фонетичними, |раматичними та стилiстичнИМи
нормами сучасноi iноземноi мови.

Мовленнсва компетенцiя охоплю€ рецептивнi
Встчпник до аспiрантури повинен брати участь

мовою в обсязi, передбаченому програмою

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО IСПИТУ

1. Читання iз словником оригiнального тексту з фаху з точною переДачеЮ

змiсту прочитаного у формi письмового перекладу.

формi переказу рiдною або iноземною
З. Бесiда iноземною мовою згiдно

2. Читання без словника оригiнального тексту з фаху з гrередачею змiсту у
мовою.
з тематикою, передбаченою про|рамою.

ЗIUIСТ ВСТУПНОГО IСПИТУ

Всiупний iспит з iноземноi мови до аспiрантури передбачас деКiЛЬКа

частиН i мiститЬ низкУ завданЬ рiзних piBHiB складностi, нацiлених на перевiрку

та продуктивнi вмiння.
в усному спiлкуванцi

матерiалу.

рiвня сформованостi мовленневоi та мовноi компетецiй вступника.



частина I. Мовленнева компетенцiя

Блок 7. Пuсання. Письмовий переклад державною мовою iншомовного
тексту з фаху (зi словником).

Читання iз словником оригiнального тексту з фаху з точною передачею

змiсту прочитаного у формi письмового перекладу.

Блок 2. Чumання. Реферативний усний переклад iншомовного тексту

державною мовою (без словника).
Читання без словника оригiнального тексту з фаху з передачею змiсту у

формi перек€ву рiдною або iноземною мовою.
Завдання, що rтропонуються вступникам до аспiрантури, спрямованi на

перевiрку рiвня сформованостi компетенцiТ в читаннi, а саме: детЕlJIьне

розумiння змiсту прочитаного, вмiння встановлювати значення лексико-
граматичних одиниць на ocHoBi контексту, знання засобiв органiзацiТ дискурсу.

Рекомендованi запитання до спiвбесiди:

1. Яку тему дисертацiйного дослiдження Ви бажасте обрати?
2. Чим обумовлений вибiр теми дисертацiйного дослiдження?
3. Який напрям Вашого майбутнього дисертацiйного дослiдження?
4.Чи маете Ви публiкацiТ у фахових наукових виданнях? Назвiть iх.
5. Чи брали Ви участь у науковiй дiяльностi до вступу до аспiрантури?
6. У яких науково-практичних конференцiях Ви брали участь?
7. Якою була тема Вашоi магiстерськоi чи дипломноТ роботи?



8. Якими знаннями, вмiннями, навичками Ви оволодiли пiд час навчання у
вищому навч€шьному закладi?

9.Де Ви працюсте? Яку посаду займасте?
10. IЦо входить до Ваших функцiонаJIьних обов'язкiв?

ФОРМИ КОНТРОЛIО

1. Письмовий перекJIад державною мовою iншомовного тексту з фаху (зi
словником).

2. Реферативний усний переклад iншомовного тексту державною мовою
(без словника).

3. Бесiда за змiстом прочитаного тексту (запитання - вiдповiдь).
4. Лексико-граматичний аналiз помилок, якщо TaKi с пiд час перекJIаду"
5. Спiвбесiда в межах визначеноi тематики.


