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ВСТУП 

Євроінтеграційні процеси в Україні передбачають створення єдиної 

Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності 

українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів достатнього 

рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом 

їхньої професійної підготовки. 

Вимоги вступного випробування з іноземної мови на навчання за 

ступенем «магістр» базуються на  навчальних програмах бакалаврату, 

передбачених для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

фахівців за відповідними спеціальностями. Зміст тестових завдань вступного 

екзамену не виходить за межі таких програм. Програма вступного екзамену 

враховує Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти щодо рівнів 

володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів 

користування мовою, контролю результатів навчання та ґрунтується на 

вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня 

бакалавра, і який є загальним для вступників різних спеціальностей. 

МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДО МАГІСТРАТУРИ 

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – 

перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних з видами 

мовленнєвої діяльності читання та письма, які отримані в процесі оволодіння 

іноземною мовою  на рівні «бакалавр». 

Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-

кваліфікаційний рівень магістра – визначення рівня підготовленості 

абітурієнтів (бакалаврів) з отриманих під час навчання на ступень бакалавра 

знань, навичок та вмінь, пов‘язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності. 

Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні володіти: 

• граматичними навичками, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння текстів в академічній 

та професійній сферах; 



• широким  діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній та професійній сферах; 

• знаннями мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО 

МАГІСТРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» 

Програма іспиту з дисципліни «Іноземна мова» базується на освітньо-

кваліфікаційній програмі підготовки бакалаврів та одночасно відображає 

вимоги до знань, умінь, навичок студентів магістерського рівня підготовки, 

визначених у галузевих стандартах вищої освіти 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Через необхідність комплексної перевірки вище зазначених умінь та 

навичок іспит проводиться у тестовій формі і містить граматичний матеріал, 

який абітурієнти мали засвоїти під час вивчення дисциплін „Іноземна мова” 

(основний курс), „Іноземна мова за професійним спрямуванням” в рамках 

підготовки за ОКР «Бакалавр». 

Формат вступного іспиту з іноземної мови до магістратури базується 

на вимогах рівня володіння мовою В2. 

Зміст іспиту з курсу англійської  мови для вступу до магістратури 

Граматика 

Морфологія: 

- базові знання таких частин мови, як іменник, прикметник, займенник, 

прислівник, числівник, сполучник; 

- дієслово: система часових форм англійського дієслова в активному та 

пасивному станах; модальні дієслова з простою та перфектною формами 

інфінітива; умовний спосіб (всі типи умовних речень); неособові форми 

дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, їх форми, функції в реченні, 

комплекси з безособовими формами дієслова); 

Синтаксис: 



- поняття про речення, типи речень, члени речень, порядок слів у реченні; 

складнопідрядні та складносурядні речення; пряма та непряма мова; правила 

пунктуації. 

         Вступне випробування проводиться у письмовій формі у відповідності до 

нормам чинного законодавства та Правилами прийому до ОДУВС у 2018 р. 

та Положенням про організацію прийому на навчання до ОДУВС за 

ступенем «магістр» у формі тестування. 

 

GRAMMAR 

Article 

Adjective 

Adverbs 

Articles: Definite Article, Indefinite Articles, Zero Article 

Case 

Nouns: Count Nouns, Countable Nouns 

Comparatives 

Conditionals 

Conjunctions 

Direct Speech 

Future Perfect 

Future Perfect Progressive (Future Perfect Continuous) 

Future Progressive (Future Continuous) 

Gerund 

Indirect Speech 

Infinitives 

Irregular Verbs 

Modal Verbs 

Mood 

Numerals 

Possessive Adjective 

Passive Voice 

Prepositions 

Pronouns : Demonstrative Pronouns, Indefinite Pronoun, Interrogative Pronouns, 

                     Negative Pronouns, Personal Pronouns, Possessive Pronoun 

Question types 

Participles: Past Participles 

Past Perfect 

Past Perfect Progressive (Past Perfect Continuous) 

Past Progressive (Past Continuous) 

Past Simple (Simple Past) 



Past Simple Tense 

Present Perfect 

Present Perfect Progressive (Present Perfect Continuous) 

Present Progressive (Present Continuous) 

Present Simple Tense 

Reported Speech 

Uncountable Noun 

 

Зразок тесту з англійської мови 

Оберіть правильну дієслівну форму 

MARK … A LOT OF OVERTIME THESE DAYS. 

1. work 

2. is working 

3. have worked 

4. working 

Оберіть правильну дієслівну форму 

 THE MEETING … AT NINE O’CLOCK. DON’T BE LATE. 

1. started 

2. is starting 

3. starts 

4. start 

Оберіть правильний варіант доповнення речення. 

IT WAS … DAY OF THE YEAR. 

1. wetty 

2. wetter 

3. the wettest 

4. wettier 

Оберіть правильний варіант доповнення речення. 

THAT IS … STORY I HAVE EVER READ. 

1. incredible 

2. more incredible 

3. the most incredible 

4. the incrediblest 

Оберіть правильне допоміжне дієслово. 

You were born in POLAND, … you? 

1. won’t 

2. will  

3. weren’t 

4. are 

Оберіть правильне допоміжне дієслово. 

I am hungry. I … had lunch yet. 

1. am not 

2. didn’t 

3. not 



4. haven’t 

 

Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані. 

BILLY’S FATHER GAVE HIM A NEW BICYCLE. 

1. Billy was given a new bicycle by his father. 

2. His father was given a bicycle. 

3. A new bicycle was given to Billy by his father. 

4. A new bicycle were given to Billy by his father. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

На фаховому випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику 

нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості та 

правильності виконаних завдань. 

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 200 до 124 

балів. Мінімальна кількість правильних відповідей 24, що дорівнює124 бали. 

Рівень підготовки вступника 

Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки 

вступника:  

190 – 200 балів;  

174  –  190 балів;  

 124–  173 балів; 

 Менше 123 балів.  

1 рівень (високий): 190 – 200 балів виставляється вступникам, які в 

повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з 

усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при 

розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати 

факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові завдання) 

виконані правильно, без помилок.  

2 рівень (середній): 174–190 балів виставляється за умови достатньо повного 

виконання тестових завдань. Розв’язання завдань має бути правильним, 

логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні уміння та 

знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути 

допущено декілька несуттєвих помилок. 



3 рівень (достатній): 124–173 бали виставляється за знання, які 

продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний 

характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без 

глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що 

вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної 

дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї. 

 4 рівень (низький): Менше 124 бали виставляється за неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не 

знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь 

засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.  

Абітурієнт рекомендується до зарахування: 

а) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 24-73 завдань, його 

відповідь оцінюється на оцінку «задовільно» (124 –  173 бали); 

б) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 74 – 90 завдань, його 

відповідь оцінюється на оцінку «добре» (174  –  190 бали); 

б) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 90 - 100 завдань, його 

відповідь оцінюється на оцінку «відмінно» (190 – 200 балів). 

Абітурієнт не рекомендується до зарахування: 

а) якщо абітурієнт дав правильні відповіді на 23 і менше завдань. 
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