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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ЕКЗАМЕНУ 

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 Аспірант допускається кафедрою до складання кандидатського іспиту з 

англійської мови, якщо до 20 БЕРЕЗНЯ (для тих, що складають іспит з 15 

травня по 15 червня) або 20 ЧЕРВНЯ (для тих, що складають іспит з 5 

жовтня по 5 листопада) 

1) виконає позитивно письмові завдання двох проміжних контролів і 

напише заліковий тест. На матеріалі тестів перевіряються знання 

аспірантів (пошукачів) з читання, граматики й лексики; 

2) ЗДАСТЬ НЕ МЕНШ 70% загального обсягу літератури (420 000 

друкованих знаків, з них 100 000 друкованих знаків письмово) і отримає 

позитивну оцінку у свого викладача; 

3) Надасть оглядовий реферат УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗА 

ПРОЧИТАНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ обсягом 0,5 друкованого аркуша (8-

10 друкованих сторінок) з розгорнутою рецензією наукового керівника; 

4) складе повідомлення про своє наукове дослідження англійською мовою 

обсягом  2 друковані сторінки; 

5) складе словник термінів по цим джерелам, що нараховує не менш 100 

слів, словосполучень і виразів. 

 Вся документація здається на кафедру в друкованому вигляді. Документи 

складені в папку в наступному порядку: анкета аспіранта, реферат, рецензія 

керівника, My Research, словник, щоденник складання домашнього читання 

аспіранта. 

 За 2 тижні до початку сесії, тобто ДО 30 КВІТНЯ й ДО 20 ВЕРЕСНЯ, 

аспірант ЗДАЄ НА КАФЕДРУ ЩОДЕННИК СКЛАДАННЯ 

ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ й оригінальну спеціальну літературу, 

рекомендовану й затверджену науковим керівником для кандидатського 

іспиту обсягом не менш 100 000 – 150 000 друкованих знаків. 

 Пошукач допускається до складання кандидатського іспиту, якщо до 20 

БЕРЕЗНЯ (для тих, що складають іспит з 15 травня по 15 червня) або до 20 

ЧЕРВНЯ (для тих, що складають іспит з 5 жовтня по 5 листопада) він 

надасть для вибіркової перевірки не менш 70 % (120 000 друкованих знаків) 

прочитаної ним літератури англійською мовою при позитивній атестації 

свого викладача, а також виконає умови 3, 4, 5 допуски до складання 

кандидатського іспиту й інші положення, передбачені для аспірантів.  

 Вся документація здається на кафедру в друкованому вигляді.  

 

 

 

УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА КУРСОМ 

 Як література для читання використається оригінальна монографічна й 

періодична література за тематикою широкого профілю, вузької 

спеціальності аспіранта (пошукача). Відбір матеріалу для читання за фахом 

варто  здійснювати за допомогою викладачів профілюючих кафедр, 

наукових керівників аспірантів (пошукачів). Рекомендована література 
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англійською мовою повинна мати безпосереднє відношення до 

дисертаційної роботи аспірантів (пошукачів). 

Загальний обсяг літератури за повний курс навчання повинен становити 

600 000 друкованих знаків (100 000 друкованих знаків із загальної кількості 

спеціалізованої літератури перекладається письмово).  

 

СПИСОК  РОЗМОВНИХ  ТЕМ  

для економічних спеціальностей 

1. The Bologna Process 

2. Higher Education in Great Britain 

3. Science in Britain 

4. Science in Ukraine 

5. Scientific Gatherings  

6. The Internet as a Research Tool 

7. Environmental Protection 
для природничих і гуманітарних спеціальностей 

1. State System of 6B 

2. Higher Education in Great Britain 

3. Science in Britain 

4. Science in Ukraine 

5. Scientific Gatherings  

6. Outstanding Researcher 

7. Environmental Protection 

 
 

 

СТРУКТУРА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ 

1. Тест з граматики, лексики й читання (1 година). 

2. Читання й письмовий переклад зі словником на рідну мову 

оригінального тексту за фахом. Обсяг - 2000 друкованих знаків (якщо 

не виконає 75% перекладеного тексту, іспит не слід продовжувати). Час 

на виконання роботи - 45 хвилин.  

3. Письмове анотування англійською мовою (500 друкованих знаків) 

україномовного тексту обсягом 4000-5000 друкованих знаків. Час на 

виконання роботи - 40 хвилин. Допускається використання словника. 

4. Бесіда англійською мовою з питань, зв'язаних з фахом і науковою 

працею аспіранта (пошукача), а також одна із запропонованих 

розмовних тем. 
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ВИМОГО ДЛЯ ТИХ, ЩО ВСТУПАЮТЬ В АСПІРАНТУРУ 

1. Читання, переклад та переказ незнайомого загальнонаукового тексту за 

спеціальністю (до 1800 знаків) за 1 академічну годину. 

2. Бесіда за темами: «Про себе», «Моя наукова робота», «Моя професія» на 

англійській мові. 

3. З собою мати словник. 


