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Вступний іспит з іноземних мов (англійської, французької) до 

аспірантури має на меті визначення рівня підготовки вступників з іноземної 

мови та подальше спрямування навчання іноземній мові в аспірантурі з 

огляду на актуальність інтеграції освітньої системи України в європейський 

та світовий освітній простір і потребу в підвищенні рівня знань здобувачами 

іноземних мов і навичок активної роботи з міжнародними базами наукової 

інформації. Програма вступного іспиту засвідчує рівень володіння іноземною 

мовою, достатній для її практичного застосування, для використання її як 

засобу отримання та обміну необхідною інформацією. 

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 щодо рівня володіння іноземною мовою 

для складання вступного екзамену в аспірантуру 

(згідно з Загальноєвропейськими стандартами В2) 

Вступники повинні володіти такими вміннями: 

1. Мовленнєві вміння 

 

1.1. Аудіювання 

– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою 

пов’язані з навчанням та спеціальністю; 

– розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 

– розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних 

радіо- і телепередачах, пов’язаних з академічною та професійною сферами; 

– розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та 

професійному середовищі; 

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 

(напр., намір зробити зауваження); 

– визначати позицію і точку зору мовця; 



– розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому 

спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми 

різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування. 

1.2. Говоріння 

1.2.1. Діалогічне мовлення 

– реагувати на основі ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що 

пов’язані з навчанням та професією; 

– чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті (напр.., в семінарах, дискусіях); 

– поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 

ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках); 

– реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 

– телефонувати з конкретними цілями академічного і професійного 

характеру висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних 

програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами; 

– реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в 

академічному і професійному середовищах адекватно реагувати на 

позицію/точку зору співрозмовника; 

– пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і 

стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; 

– виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 

гнучко користуючись загальновживаними фразами. 

1.2.2. Монологічне мовлення 

– чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

– продукувати чіткий детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю; 

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань 

у чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 

1.3. Читання 

– розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел; 

– визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 

навчанням та спеціальністю; 

– розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 

висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів) 

– розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях (напр., стосовно функціонування пристроїв/обладнання); 

– розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., 

листи, факси, електронні повідомлення тощо); 



– розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з 

друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і 

соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування. 

2. Уміння вчитися 

2.1. Пошук інформації 

– запитувати з метою пошуку інформації; 

– знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процесом або предметом 

навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту, 

довідниками, словниками та Інтернетом; 

– запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов’язану з 

навчанням або спеціальністю; 

– прогнозувати інформацію, користуючись для цього «ключами», напр., 

заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін. 

2.2. Академічне мовлення 

– виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов’язаних з 

навчанням; 

– враховувати аудиторію і мету висловлювання; 

– викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї; 

– користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів і т.д.; 

– коментувати таблиці, графіки і схеми; 

– користуватись адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів та 

консультацій; 

– орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу; 

– дотримуватись теми виступу; 

– враховувати різні точки зору; 

– виділяти головну ідею, розширювати й розвивати її; 

– розпочинати дискусію, підсумовувати, головувати під час дискусії. 

2.3. Академічне письмо 

– тлумачити, порівнювати і зіставляти таблиці, графіки та схеми; 

– узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів 

текстів (напр.., із статей, дослідницьких проектів); 

– фіксувати й письмово викладати результати досліджень напр., 

опитування думки, огляд теми); 

– робити адекватні і придатні для користування конспекти з 

різноманітних інформаційних джерел; 

– написати звіт (напр., згідно проекту); 

– враховувати аудиторію та мету висловлювання; 

– стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї; 

– писати вступ/висновки; 

– організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та 

підзаголовками; 



 
текст; 

– користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний 

 

– коректно наводити цитати; 

– складати бібліографію; 

– вичитувати та виправляти роботу. 

2.4. Організація та самоусвідомлення 

– розробляти індивідуальні навчальні плани; 

– ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, 

довідниками, Інтернетом); 

– усвідомлювати індивідуальний стиль навчання/мислення; 

– вести навчальні/аналітичні щоденники; 

– сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, 

цитат.  
3. Мовні вміння 

Вступники повинні мати робочі знання: 

– граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого 

кола текстів в академічній та професійній сферах; 

– правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 

– мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення; 

– широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), 

що є необхідним в академічній та професійній сферах. 

4. Соціолінгвістична та прагматична компетенції 
 

Вступники повинні: 

– розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в 

академічному і професійному середовищі України відрізняються при порівнянні 

однієї культури з іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості); 

– розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 

– застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

– належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, 

академічних і професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати 

правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях повсякденного життя, а також 

знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання 

відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної 

дистанції та розуміння жестикуляції у кожній з таких ситуацій). 



УСНЕ МОВЛЕННЯ (англійська мова) 

 

1. Challenges of sports science 

2. A famous scientist in sport field 

3. Scientific schools in sports and health areas 

4. University studies as a basis of research and innovation 

5. My research work: findings and prospects 

6. My major (speciality) in the field of sport and health 

7. Traditions vs new trends in sports and health science 

8. Kyiv (my native city) as a prominent research centre 

9. Sports and health science in Ukraine 

10. International cooperation in health and sport areas 

11. Health and recreation: traditional approaches and new vision 

12. Sport in people’s life: individual and social level 

13. Olympic Movement and/or other international joint projects 

14. National and international sport organizations 

15. Travelling as a means of research experience exchange 

16. Sports and health areas: how to apply theoretical findings in practice 

 

УСНЕ МОВЛЕННЯ (французька мова) 

 

1. Le sport dans ma vie. 

2. Ma specialit́ee sportive. 

3. Mon travail scientifique. 

4. Mes projets d’avenir. 

5. L’Universit́e de l’éducation physique et sportif de l’Ukraine. 

6. Les Jeux Olympiques. 

 

 

 

 
Завідувач кафедри української 

та іноземних мов Т. Г. Лук’янець 

 

 

 

Завідувач відділу докторантури, аспірантури, 

наукової та інноваційної діяльності В. Л. Маринич 
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