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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступники на навчання за ступенем «Магістр» мають 

продемонструвати рівень володіння іноземною мовою не нижче рівня В1 

(відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році, затверджених наказом МОН України від 13.10.2016 р. 

№1236, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.11.2016 р. за № 

1515/29645). 
Програма призначена для студентів, які завершили навчання за 

ступенем «Бакалавр» і виявили бажання навчатися за ступенем «Магістр». 
 

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
(на прикладі англійської мови) 

Вступний іспит відбувається у формі письмового тесту, який 

складається з трьох частин і передбачає виконання завдань різних рівнів 

складності.  
Зміст і стильова направленість текстів, висловлювань і корпусу 

лексичних одиниць обґрунтовані фаховою специфікою іспиту. 
На виконання тестових завдань абітурієнт має 90 хвилин. Під час 

іспиту забороняється користуватися довідковими джерелами. 
Частина І «Читання» перевіряє вміння читати й розуміти загальний 

зміст прочитаного тексту і його деталей, розпізнавати засоби організації 

дискурсу і значення незнайомих лексичних одиниць з контексту. Кількість 

завдань – 2. Максимальна кількість балів, яку вступник може отримати за 

виконання завдань Частини І – 20. 
Завдання 1. Абітурієнт повинен прочитати текст і оцінити наведені 

після нього твердження за змістом тексту як вірні або невірні. Кількість 

пропонованих тверджень – 5. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 
бали, неправильна – у 0 балів. Максимальна кількість балів – 10. 

Завдання 2. Вступник має прочитати текст і завершити його, обираючи 

пропущені речення із запропонованого списку. Кількість пропущених речень 

– 5. Одне з запропонованих речень не потрібно вживати. Кожна правильна 

відповідь оцінюється у 2 бали, неправильна – у 0 балів. Максимальна 

кількість балів – 10. 
 
 



Частина ІІ «Лексико-граматичний тест» перевіряє знання граматики 

і лексики у межах програми ОС «Бакалавр» із включенням лексичних 

одиниць із сфери ділового спілкування, а також вміння свідомо, доцільно й 

правильно їх вживати. Кількість завдань – 5. Максимальна кількість балів, 

яку вступник може отримати за виконання завдань Частини IІ – 70. 
Завдання 1. Абітурієнт має заповнити пропуски у реченнях, добираючи 

найбільш прийнятну мовну одиницю із запропонованого списку. Кількість 

речень – 20; кількість запропонованих мовних одиниць до кожного речення – 
4. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна – у 0 балів. 

Максимальна кількість балів – 20. 
Завдання 2. Вступник повинен перефразувати речення якомога ближче 

до оригінального змісту, вживши від двох до чотирьох слів, одне з яких 

пропонується. Запропоноване слово змінювати не дозволяється. Кількість 

речень – 5. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали, неправильна – у 

0 балів. Максимальна кількість балів – 10. 
Завдання 3. Абітурієнт має заповнити пропуски у реченнях, змінивши 

належним чином запропоновану лексичну одиницю. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 1 бал, неправильна – у 0 балів. Максимальна кількість 

балів – 10. 
Завдання 4. Абітурієнт повинен заповнити пропуски в тексті, обравши 

одну лексичну одиницю із чотирьох запропонованих. Кількість пропущених 

мовних одиниць – 10. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, 

неправильна – у 0 балів. Максимальна кількість балів – 10. 
Завдання 5. Вступник повинен заповнити пропуски в тексті, керуючись 

власними сформованими знаннями, уміннями і навичками й орієнтуючись на 

зміст і структуру висловлювання. Кількість пропущених мовних одиниць – 
10. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали, неправильна – у 0 балів. 

Максимальна кількість балів – 20. 
Частина ІІІ «Письмо» перевіряє вміння абітурієнта продукувати 

власне висловлювання. 
Завдання оцінюється у 10  балів за трьома критеріями: 
- повнота висвітлення змісту, структура і зв’язність тексту; 

максимальна кількість балів – 4; 
-  використання лексики; максимальна кількість балів – 3; 
-  використання граматики; максимальна кількість балів – 3. 
 



Критерій оцінювання Бали 
Повнота висвітлення змісту, структура і зв’язність тексту 
Завдання виконане повністю; текст є зрозумілим, 

побудованим логічно і послідовно; наявні відповідні з’єднувальні 

елементи 

4 бали 

Завдіння виконане повністю з втратою незначних деталей; 

текст є загалом зрозумілим, хоча логічність і послідовність викладу 

є частково порушеними; з’єднувальні елементи наявні частково 

3 бали 

Завдання виконане частково з втратою важливої інформації; 

логічність і послідовність викладу є частково порушеними; 

фрагменти опрацьованого тексту (більше чотирьох слів підряд) 

наявні в письмовому висловлюванні без змін; з’єднувальні 

елементи наявні частково 

2 бали 

Завдання виконане частково з втратою значної частини 

інформації і порушенням логічності й послідовності викладу; 
фрагменти опрацьованого тексту (речення) наявні в письмовому 

висловлюванні без змін; з’єднувальні елементи відсутні 

1 бал 

Завдання не виконане або зміст чи обсяг написаного не 

відповідає завданню 
0 балів 

Використання лексики 
Свідоме вживання достатнього діапазону мовних одиниць 

для того, щоб передати зміст опрацьованого тексту; орфографічні 

помилки відсутні або наявні в незначній кількості (1–2) 

3 бали 

Свідоме вживання достатнього діапазону мовних одиниць 
для того, щоб передати зміст опрацьованого тексту; можлива 

наявність до чотирьох лексичних і орфографічних помилок 

2 бали 

Недостатній словниковий запас для виконання завдання; 

наявні лексичні і орфографічні помилки значно утруднюють 

розуміння написаного тексту 

1 бал 

Відповідь відсутня або незрозуміла через велику кількість 

лексичних і орфографічних помилок 
0 балів 

Використання граматики 
Вжито відповідні структури для виконання завдання; 

граматичні помилки відсутні або наявні у незначній кількості (1–2) 
3 бали 

Вжито відповідні структури для виконання завдання. 

Незначні граматичні помилки (3–6) загалом не впливають на 

розуміння тексту. 

2 бали 

Відповідні структури не вжито, граматичні помилки 

утруднюють розуміння написаного 
1 бал 

Відповідь відсутня або наявні граматичні помилки 

унеможливлюють розуміння написаного 
0 балів 

 
 


