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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Формування спільного європейського простору вищої освіти, забезпечення 

мобільності та конкурентоспроможності українських здобувачів вищої освіти та 

випускників в освітньому середовищі Європи та світу ставить вимоги перед 

магістрантами українських вищих навчальних закладів, пов’язані з володінням 

іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної 

підготовки. Випробування з дисципліни «Іноземна мова» є важливою складовою 

вступних іспитів в магістратуру для студентів усіх спеціальностей і мають за 

мету визначення об’єктивного рівня оволодіння випускників ОР Бакалавр 

програмовим матеріалом з іноземної мови відповідно до компетентностей, 

вказаних в освітніх програмах, навчальних програмах відповідних дисциплін та 

згідно з індикаторами Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. 

Програма випробування розроблена на основі змісту Програми єдиного 

вступного іспиту з іноземних мов на 2021 рік, затвердженої  Наказом МОН 

України № 411 від 28.03.2019 року, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти (рівень В1-В2)  щодо рівнів володіння мовою та вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених 

Міністерством освіти і науки України. Зміст завдань для здійснення контролю 

якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності уніфіковано за 

видами і формами завдань. У Програмі враховано особливості англійської мови. 

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні 

лексичні та гр аматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на 

автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в англомовних 

країнах, відповідно до сфер спілкування визначених цією Програмою. 

 

УЧАСНИКИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

У вступному іспиті з іноземної мови беруть участь особи, які бажають 

вступити на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), (далі – кандидати). 

 

МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Визначити результати навчання кандидатів з іноземної мови (англійської) 

за шкалою 100-200 балів на основі кількості балів, набраних ними за виконання 

завдань предметного тесту з іноземної мови. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИКІВ  

ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Програма вступного іспиту з англійської мови передбачає виконання 60 

тестових завдань, який складається з двох блоків: «Лексика» та «Граматика». Час 

виконання тестових завдань становить 60 хвилин. 

Блок «Лексика» (30 завдань) складається з двох частин: 

1. Завдання на заповнення пропусків. 

2. Завдання на встановлення відповідності. 

Завдання на заповнення пропусків вимагає від вступника прочитати і 

зрозуміти речення та заповнити пропуски у ньому однією з чотирьох 

запропонованих лексичних одиниць. Завдання вважається виконаним, якщо 

абітурієнт обрав та позначив правильний варіант відповіді. Завдання вважається 

невиконаним у випадках, якщо: 

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді; 

б) абітурієнт обрав два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них 

є правильний варіант; 

в) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді. 

Завдання на встановлення відповідності вимагає від вступника прочитати і 

зрозуміти речення та підібрати до виділеного слова одну з чотирьох 

запропонованих лексичних одиниць, яка є його синонімом. 

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну 

відповідність і обрав та позначив правильний варіант відповіді. Завдання 

вважається невиконаним у випадках, якщо: 

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді; 

б) абітурієнт обрав два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них 

є правильний варіант; 

в) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді. 

Блок «Граматика» (30 завдань) складається з однієї частини. Вступник 

повинен прочитати речення і вибрати правильний варіант відповіді із чотирьох 

запропонованих варіантів, з яких лише один є правильним. 

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант 

відповіді. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: 

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді; 

б) абітурієнт обрав два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед 

них є правильний варіант; 

в) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді. 
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ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 

 

Згідно з вимогами володіння іноземною мовою на рівні В1-B2 (Незалежний 

користувач), який забезпечує незалежну комунікативну компетенцію для 

ефективного функціонування в академічному та професійному середовищі, 

абітурієнти повинні володіти комплексом вмінь і навичок: 

• уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, 

країнознавчої, суспільно-політичної та фахової тематики; 

• вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

вищезазначеної тематики; 

• сприймати іноземне мовлення в нормальному темпі; 

• диференціювати основні факти та другорядну інформацію; 

• володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної 

на іноземну в межах побутової, країнознавчої, суспільно-політичної та фахової 

тематики. 

Випробовування з іноземної мови проводиться у вигляді тестування, яке 

дозволяє перевірити вміння використовувати набуті знання з граматики і 

лексики іноземної мови в мовному контексті. Граматичний матеріал 

перевіряється у взаємозв’язку з лексичним. 

Для успішного виконання тестових завдань вступники повинні мати знання: 

• лексики загального, академічного та професійного спрямування; 

• мовних форм, властивих для офіційного та розмовного стилів; 

• граматичних явищ і структур (рівень В1-B2); 

• правил синтаксису. 

 

Лексичний матеріал перевіряється у межах наступних тем: 

 

I. Особистісна сфера 

Повсякденне життя і його проблеми.  

Сім’я. Родинні стосунки. 

Характер людини.  

Помешкання. 

Режим дня. 

Здоровий спосіб життя.              

Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі.  

Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок.  

Особистісні пріоритети. 
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Плани на майбутнє, вибір  професії. 

 

II. Публічна сфера 

Погода. Природа. Навколишнє середовище.  

Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Література в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Засоби масової інформації. 

Молодь і сучасний світ.  

Людина і довкілля. 

Одяг.  

Покупки.  

Харчування. 

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.  

Україна у світовій спільноті. 

Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають. 

Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, 

мову якої вивчають.  

Музеї, виставки.  

Живопис, музика. 

Кіно, телебачення, театр.  

Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

 

III. Освітня сфера 

Освіта, навчання, виховання.  

Студентське життя. 

Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають.  

Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 

 

Граматичні явища перевіряються в межах наступного граматичного 

матеріалу:  

Іменник 

Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок).  
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Іменникові словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні 

іменники, речовини, збірні поняття). 

Ар тикль 

Означений і неозначений. Нульовий артикль. 

Пр икметник 

Розряди прикметників. 

Ступені порівняння прикметників. 

Числівник 

Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

Займенник 

Розряди займенників. 

Дієслово 

Правильні та неправильні дієслова.  

Спосіб дієслова. 

Часо-видові форми.  

Модальні дієслова. 

Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник). 

Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, 

складний присудок). 

Пр ислівник 

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників. 

Пр ийменник 

Типи прийменників. 

Сполучники 

Види сполучників. 

Речення 

Прості речення. Складні речення. Безособові речення. 

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). 

Пр яма  й непр яма мова  

Словотвір 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ 

 

VOCABULARY SECTION 

 

Task 1. Read the sentences and fill in the blanks with the correct alternative from 

A, B, C or D. Choose one word or phrase that best completes the sentence. 

 

1. Alfred is a very _____ student. He spends all his time on studying and has 

done much progress. 

A sensible  

B reliable  

C bad-tempered  

D hard-working 

2. Adelaide used to be____ because she lived in an old house on her own. 

A cheerful 

B sympathetic  

C lonely  

D outgoing 

3.______________________  Dave is fond of mountain. He is camping in the 

Alps now. 

A rocking 

B climbing  

C crawling  

D conquering 

4. Most Ukrainian middle-class and lower class urban families live in flats in

  

buildings. 

A high 

B monostoried  

C very high 

D multistoried 

5. Yesterday, the most ____ of storms, a tornado smashed all the houses and 

the furniture factory. 

A hard  

B strong  

C violent  

D prominent 
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Task 2. Read the sentences and choose one word or phrase that best keeps 

the meaning of the word in bold type. 

 

6. Chinese New Year is determined by the lunar calendar, so festivities begin 

with the new cycle of the moon. 

A actions  

B activities  

C ceremonies  

D celebrations 

7. To avoid bad luck, parents warn their children to be on their best behaviour. 

A finish 

B prevent  

C claim  

D dream 

8. Newspapers provide readers with special information, such as weather reports 

or listings of stock prices. 

A get  

B bear  

C obtain  

D supply 

9. Journeys on the Silk Road entailed numerous hardships and obstacles. 

A intrigues 

B impedance  

C plots  

D difficulties 

10. Passing through the desert was extremely hazardous, as travelers had to 

overcome heat, thirst, and sandstorms. 

A harmful  

B dangerous  

C hurtful  

D damaging 

 

GRAMMAR SECTION 

 

Task 3. Choose the correct alternative from those marked A, B, C or D to complete 

the sentences. 

 

11. Patrick  ____  reading humour stories. He is reading The Book of American 

Humour now. 
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A enjoy  

B enjoys 

C is enjoying  

D has enjoyed 

12. This machine is very easy to use. ___ can learn to use it in a very short time. 

A Nobody 

B Anybody  

C Somebody  

D Nothing 

13. We did not play any games in the yard because it  ___ all day long. 

A has rained 

B rained  

C was raining  

D were raining 

14. Two weeks ago I ___ friends with some very intelligent and pleasant boys. 

A have made 

B has made  

C made  

D had made 

15. Tomorrow at 11 a.m. Rosalinda ____ in the swimming-pool with her friends. 

A will have swum 

B will swim  

C will be swimming  

D will be swum 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Підсумкова оцінка за іспит виставляється за 200-бальною шкалою на 

підставі сумарної кількості тестових балів та переведення відповідно до таблиці 

відповідності в 200 бальну шкалу.  

За виконання кожного тестового завдання з однією правильною 

відповіддю вступники отримують 1 бал. 

 

Таблиця відповідності тестових балів  

отриманих за виконання вступного іспиту 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100-200 

0 не склав 

1 не склав 

2 не склав 

3 не склав 

4 не склав 

5 не склав 

6 не склав 

7 не склав 

8 не склав 

9 не склав 

10 100 

11 102 

12 104 

13 106 

14 108 

15 110 

16 112 

17 114 

18 116 

19 118 

20 120 

21 122 

22 124 

23 126 

24 128 

25 130 

26 132 

27 134 

28 136 

29 138 

30 140 

31 142 

32 144 

33 146 

34 148 

35 150 

36 152 

37 154 

38 156 

39 158 

40 160 

41 162 

42 164 

43 166 

44 168 

45 170 

46 172 

47 174 

48 176 

49 178 

50 180 

51 182 

62 184 

53 186 

54 188 

55 190 

56 192 

57 194 

58 196 

59 198 

60 200 
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