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1. ВСТУП
Нині у зв'язку з інтеграцією української освіти у європейський освітній
вимір виникає потреба у якісно новій підготовці науковців за III освітньонауковим рівнем - доктор філософії (PhD) спеціальності 035 Філологія. Третій
(освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному
рівню і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та
інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Програма комплексного екзамену для вступу на третій (освітньонауковий) рівень вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 035 Філологія
складена відповідно до освітньо-наукової програми третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія.
Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право
здобувати ступінь доктора філософії за умови наявності в неї ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). Важливою умовою вступу є
демонстрація результатів навчання за циклами загальної та професійної
підготовки, передбачених освітньо-професійною програмою освітнього ступеня
магістра та освітньо-професійною програмою ОКР «Спеціаліста».
Комплексний екзамен проводиться предметною комісією у кількості 3-5
осіб, які призначаються наказом по університету і до складу яких входять
доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які здійснюють наукові
дослідження в межах спеціальності 035 Філологія.
3. ВИМОГИ ДО ВСТУПУ
Комплексний екзамен орієнтований на перевірку й оцінку рівня
сформованості в пошукачів професійних компетентностей за видами
діяльності, реалізованих у відповідному змісті підготовки.
Змістом екзамену передбачено перевірку рівня сформованості у вступників
знань та вмінь в межах лінгвоаналітичної та інтерлінгвістичної діяльності:

знання:
методів і прийомів організації та систематизації мовних і мовленнєвих
явищ;
принципів і закономірностей розвитку і взаємодії лінгвокультур для
забезпечення міжкультурної комунікації;
закономірностей розвитку та функціонування лінгвосеміотичних систем
методів опису закономірностей функціонування мовних явищ;
інноваційних
підходів
та
методів
аналізу
комунікативних
і
перекладацьких стратегій;
соціокультурних, психолінгвістичних, лінгвопрагматичних аспектів
міжкультурного спілкування;
механізмів адаптації в умовах різних лінгвокультурних просторів;
специфіки окремих видів і типів перекладу, перекладацьких стратегій,
методів і технічних прийомів, що застосовуються у різних видах
перекладу;
методики передперекладацького аналізу тексту;
методологічної бази редагування перекладів
загальних принципів моделювання мов
уміння:
мобілізувати і реалізувати лінгвокреативне мислення у практиці
забезпечення міжкультурного спілкування;
ініціювати, регулювати та аналізувати міжкультурну комунікативну
взаємодію, прогнозувати наслідки дій комунікантів і їх мовну
репрезентацію;
аналізувати системні міжмовні та міжкультурні закономірності й
розбіжності та застосовувати отримані результати в інноваційній
професійній та педагогічній діяльності
застосовувати різні перекладацькі стратегії, методи і технічні прийоми у
різних видах перекладу;
стилістичного редагування перекладу
використовувати
знання
соціокультурної,
психолінгвістичної
та
лінгвопрагматичної парадигм для оптимізації міжкультурної взаємодії;
адаптуватися
до
нестандартних
ситуацій
спілкування
у
лінгвокультурному просторі;
використовувати результати системного аналізу міжмовних розбіжностей
у практиці забезпечення міжкультурної комунікації.

4. Структура комплексного екзамену
Вступне випробування на програму підготовки докторів філософії (PhD)
зі спеціальності 035 Філологія проводиться у формі усного екзамену, який
складається з чотирьох завдань:
1. Теоретичне питання із загального мовознавства.
2. Теоретичне
питання
з порівняльної
типології
(порівняльна
лексикологія, порівняльна стилістика, зіставна граматика).
3. Перекладознавчий аналіз тексту.
4. Обґрунтування дослідницького проекту.
Головною вимогою до теоретичної підготовки вступників є знання
сучасних наукових підходів до вивчення мови, уявлення про системний
характер мови як єдності взаємопов'язаних рівнів. Відповідь вступника на
перші два теоретичні питання повинна підтвердити достатньо повне володіння
ним лінгвістичною інформацією в обсязі програми другого (магістерського)
освітнього рівня.
Виконуючи третє завдання, вступник має здійснити аналіз перекладеного
тексту,
застосовуючи
методи
перекладознавчого
аналізу,
зокрема
трансформаційного. Під час аналізу практичного матеріалу важливим є вміння
встановлювати взаємозв'язок явищ мови і мовлення, проводити паралелі між
іноземною та рідною мовами на граматичному, лексичному, стилістичному та
прагматичному рівнях.
Вимоги до обґрунтування дослідницького проекту. Дослідницький
проект - це авторський текст обсягом 4-5 стор., у якому висвітлено плановану
тематику індивідуальної наукової розвідки вступника на програму підготовки
докторів філософії, обґрунтовано актуальність обраної ним проблеми та
методологію її осмислення. Цим документом вступник має продемонструвати
своє уміння мислити евристично, раціонально і творчо, а також визначено
можливість
реалізації
наукової
інтенції
вступника.
Обґрунтування
дослідницького проекту затверджується завідувачем кафедри.
Час, що відводиться на підготовку відповіді, складає 60 хвилин. Протягом
складання екзамену користуватися словниками, довідниками тощо не
дозволяється.

5. Зміст комплексного екзамену
Питання для вступного іспиту на програму підготовки
докторів філософії за спеціальністю 035 "Філологія"
Загальне мовознавство
1.
2.
3.
4.
5.

Мова і мовлення. Мова і мислення.
Форми існування мови.
Знакова теорія мови.
Статика і динаміка в мові. Внутрішні і зовнішні чинники в розвитку мови.
Мовна система і структура. Рівні мови. Типи зв'язків між елементами
мовної структури.
6. Генеалогічна, ареальна, функціональна класифікація мов.
7. Поняття про наукові лінгвістичні парадигми.
8. Природні мови. Соціальний, психічний, фізіологічний аспекти мови.
Функції мови.
9. Мовні універсали. Типологічні класифікації мов світу.
10.Поняття методу. Методи дослідження мови (оглядово).
Порівняльна стилістика
1. Предмет, загальнонаукові основи стилістики, її місце в системі
лінгвістичних наук.
2. Стилістична лексикологія: предмет, завдання, ключові поняття
3. Функціональна стилістика: предмет, завдання, ключові поняття
4. Стилістичне розшарування словникового складу зіставлюваних мов
5. Стилістична семасіологія: предмет, завдання, ключові поняття
6. Стилістика тексту: предмет, завдання, ключові поняття
7. Основні категорії тексту, його композиція та архітектоніка, стилістичні
характеристики текстів різних жанрів і стилів.
8. Синтаксичні стилістичні прийоми
9. Метод лінгвостилістичного аналізу
10.Основні фонологічні, граматичні, лексичні форми, категорії та їх
відношення у стилістичному аналізі дискурсу

Порівняльна лексикологія
1. Сучасні

запозичення

до

лексичних

систем

зіставлюваних

мов:

характеристика структури та семантики слів.
2. Фразеологія. Вільні та сталі словосполучення. Види фразеологізмів,
характеристика значень. Афоризми, приказки та паремії у системі
фразеології.
3. Теорія семантичного поля. Лексико-семантичні групи та гіпогіперонімічні відношення слів. Семантичні класи слів у зіставлюваних
мовах: полісемія, омонімія, синонімія, антонімія, паронімія.
4. Лексичне та граматичне значення слова. Денотативний і конотативний
аспекти лексичного значення слова
5. Лексикографія як лінгвістична дисципліна. Класифікації лінгвістичних
словників двох мов
6. Поняття лексичної системи. Види внутрішньосистемних зв'язків у мові:
синтагматичні та парадигматичні відношення слів.
7. Словотвірна деривація. Основні шляхи утворення слів. Продуктивність
словотворчих моделей.
8. Семантична деривація. Розвиток семантичної структури слова. Типи
внутрішньослівних процесів: узагальнення, спеціалізація, погіршення,
покращення, зміна і перенос значення - метафора, метонімія.
9. Мова як система. Слово як основна мовна одиниця. Слово в системі інших
мовних одиниць. Формальний та змістовий аспекти слова.
10.Соціолінгвістична та функціональна стратифікація словникового складу
зіставлюваних мов.
Зіставна граматика
1.
2.
3.
4.
5.

Граматична будова мови. Загальні принципи граматичного аналізу мови.
Парадигми категоріальних значень іменних самостійних частин мови.
Зіставний аналіз граматичних особливостей самостійних частин мови.
Зіставний аналіз граматичних особливостей службових частин мови.
Особливості синтаксису зіставлюваних мов. Типи словосполучень і
речень зіставлюваних мов.
6. Функціональна характеристика членів речення в дох мовах.
7. Гіпотаксис і паратаксис як способи побудови складного речення.
8. Проблема частиномовної класифікації.
9. Актуальне членування речення.
10.Валентність. Граматичне узгодження членів речення.

6. Критерії оцінювання
Критерії оцінювання питань вступного екзамену зі спеціальності
Оцінювання завдань вступного екзамену зі спеціальності здійснюється за
стобальною шкалою у відповідності до європейських стандартів (ECTS).
Загальна оцінка виставляється як сума балів кожного із запропонованих на
екзамені завдань. Питома вага кожного завдання в загальній оцінці наведена
нижче:
1. Теоретичне питання з загального мовознавства.
Відповідь на теоретичне питання з загального мовознавства оцінюється
за такими критеріями:
1. Зміст завдання:
- трактування питання через призму різноманітних ідей та аргументів;
- адекватність тлумачення теми;
- наведення прикладів, що ілюструють проблематику.
2. Точність висловлювань та стилістичний діапазон:
- вживання адекватних лексичних та морфо-синтаксичних засобів;
- різноманітність граматичних структур.
- стилістична адекватність висловлювання;
- відповідність регістру.
3. Обізнаність теоретичним матеріалом:
- повнота викладення матеріалу;
- ґрунтовність поданих думок;
- послідовність викладу.
За кожен критерій вступник максимально отримує 2 бали.
Відповідь на теоретичне питання максимально оцінюється у 20
балів від яких віднімаються бали за помилки та хиби, яких припустився
вступник.
2. Теоретичне питання з порівняльної типології.
Відповідь на теоретичне питання максимально оцінюється у ЗО балів
за наступними критеріями:
1. Аргументованість викладу проблематики питання.
2. Логічність представлення теоретичного матеріалу.
3. Повнота викладу матеріалу.
4. Ілюстративність викладу у синтезованій формі проблемного питання.

5. Зв 'язність матеріалу.
6. Термінологічна коректність у представлені проблематики певної парадигми.
За кожен критерій вступник максимально отримує 5 балів.

3. Перекладацький аналіз тексту з фаху.
Вступнику пропонуються два тексти наукового стилю (іноземною мовою
та його переклад українською), які він має проаналізувати з точки зору
трансформаційного перекладу.
Відповідь на третє питання максимально оцінюється у ЗО балів.
Критерії оцінювання трансформаційного аналізу:
306. - 286. - розгорнутий аналіз усіх мовленнєвих, мовних та позамовних
аспектів перекладу із зазначенням усіх видів застосованих трансформацій з
наведеними прикладами;
276. - 226. - достатньо повний аналіз перекладу тексту із зазначенням
трансформацій, допускаються незначні неточності в перекладацькому аналізі;
216 - 186. - неповний аналіз перекладацьких трансформацій запропонованого
тексту без наведення прикладів, допускаються незначні помилки;
176. і менше - велика кількість помилок у трансформаційному аналізі, не
вказано основні види трансформацій, не наведено прикладів.
4. Обґрунтування дослідницького проекту.
Відповідь оцінюється за такими критеріями:
1. Актуальність дослідження.
Актуальність теми наукового дослідження є одним з основних критеріїв
при його експертизі. Доцільність пропонованого дослідження для розвитку
філології загалом обґрунтовують шляхом критичного аналізу та порівняння з
вже відомими розв'язаннями проблеми. Висвітлення актуальності повинно бути
небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми (завдання).
2. Визначення об'єкта, предмета, мети дослідження та задачі її реалізації у
ході роботи.
Формулюючи базові елементи вступної частини роботи, здобувач
повинен зважати на те, що мета дослідження має бути сформульована таким
чином, щоб указувати на об'єкт і предмет дослідження. Успішне досягнення
мети обумовлюється виконанням низки завдань, коректне формулювання яких
є важливою передумовою ефективного наукового пошуку. Об'єкт дослідження
- це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет
дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як
категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.
В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на

нього спрямована основна увага здобувана, оскільки предмет дослідження
визначає тему дисертаційної роботи.
3. Наукова новизна дослідницького проекту.
Поняття наукової новизни досить відносне. Рівень нового в отриманих
результатах може бути різний. Це визначається типом виконаного дослідження,
умовами його використання. Наукова новизна дослідницького проекту
викладається аргументовано, коротко та чітко у вигляді наукових положень, які
гіпотетично будуть винесені на захист, зазначаючи відмінність одержаних
результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів.
4. Структура і логічність композиції викладеного матеріалу.
Обґрунтування має повністю відповідати запропонованим у цій Програмі
структурним елементам: актуальність дослідження, визначення об'єкта,
предмета, мети дослідження та задачі її реалізації у ході роботи, наукова
новизна дослідницького проекту тощо.
Логіка викладу матеріалу залежить від мети повідомлення. Зважаючи на
це, здобувач самостійно обирає принцип, за яким він впорядковуватиме текст
обґрунтування
дослідницького
проекту:
тематичне
розміщення,
аргументування від причини до наслідку, проблема і розв'язання тощо.
5. Обізнаність із класичними і новітніми науковими джерелами та володіння
навичками реферативного опрацювання та ступінь володіння матеріалом.
Здобувач повинен показати свою обізнаність у теоретичних та
емпіричних роботах відповідної галузі філології. Така інформація стане
частиною першого розділу дисертаційного дослідження. При цьому це не має
бути наукова компіляція, натомість ґрунтовний аналіз та систематизація
наявних знання (бажано з обґрунтуванням власного підходу до тлумачення
понять, розкриття природи явищ тощо).
За кожен критерій вступник максимально
Максимальна кількість балів за завдання - 20 балів.

отримує

4

бали.

Таким чином, загальна максимальна сума кількості балів за всі завдання
екзамену з фаху складає 100 б.

Переведення значення балів системи ECTS та традиційні оцінки для
виставлення їх до екзаменаційної відомості здійснюється відповідно до таблиці:
Рейтингові
бали
95-100
85-94
75-84
65-74
60-64
менше 60

Оцінка ECTS
А - відмінно
В - дуже добре
С - добре
D - задовільно
Е - достатньо (задовольняє мінімальним
критеріям)
FX - незадовільно (з можливістю повторного
складання)

Традиційна
оцінка

зараховано

не зараховано
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