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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

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. 

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається 

на конкурсній основі. До переліку вступних іспитів до магістратури внесено 

іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій 

випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають 

намір продовжувати навчання у магістратурі. 

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються 

на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня 

бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги 

передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів мовленнєвої 

поведінки і відповідають рівню В2. 

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – 

перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами 

мовленнєвої діяльності, говоріння,  читання та письма, які отримані в процесі 

оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні 

“Бакалавр”. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ПИСЬМОВИХ ТА УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ 

НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ В МАГІСТРАТУРУ З ДИСЦИПЛІНИ 

“АНГЛІЙСЬКА МОВА ” 

Основою для визначення оцінки знань на вступних випробуваннях є 

рівень володіння абітурієнтами матеріалом, передбаченим програмою для 

вступу. Рівень володіння матеріалом оцінюється за 200-бальною шкалою 

оцінювання. Відповідність її оцінки за 12-бальною шкалою оцінці за 200-

бальною шкалою відображена у таблиці, поданій нижче. 

 

Оцінка за 12-бальною шкалою Оцінка за  200 бальною шкалою 

1 106 – 111 

2 112 – 117 

3 118 – 123 

4 124 – 133 

5 133,5 – 142 

6 143 – 152 

7 152,5 – 161 

8 162 – 171 

9 171,5 – 180 

10 181 – 190 

11 190,5 – 195 

12 196 - 200 

 

Відповідно, відповідь абітурієнта, який набрав від 181 до 200 балів 

вважається відмінною, від 152 до 180 балів – доброю, від 151 до 124 балів – 

задовільною та від 106 до 123 балів – незадовільною. 

 

 

 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

ВИСОКИЙ 

 

181-200 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

Абітурієнт повинен виразно, дотримуючись 

стандартів вимови й інтонаційного оформлення, 

прочитати вголос вказаний уривок тексту. 

Відмінна оцінка передбачає повне розуміння 

тексту, адекватний літературний письмовий 

переклад зі словником уривку. Допускається 2-3 

граматичні або лексичні помилки. 

 



//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

         Чіткий логічний та повний аналіз газетної 

статті, чітке та правильне визначення основної 

ідеї статті. Високий рівень вживання 

стандартних кліше для реферування статті. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні 

помилки. 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Вміння висловлювати власні оцінки, 

полемізувати, аргументовано відстоювати власну 

думку, оперувати фактичним матеріалом у процесі 

бесіди на задану тему. 

 

ДОСТАТНІЙ 152,5-180 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

 

Абітурієнт повинен чітко та виразно, 

дотримуючись стандартної вимови й інтонації, 

прочитати вказаний уривок, запропонувати 

його літературний переклад українською мовою 

з використанням словника. Оцінка "добре" 

можлива при достатньо повному розумінні 

змісту тексту.  Допускаються певні неточності у 

вигляді 5-6 несуттєвих помилок лексичного та 

граматичного характеру, що не впливають на 

загальне смислове сприйняття перекладу.  

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

 Чіткий логічний та повний аналіз 

газетної статті, адекватне вживання виразів та 

кліше щодо реферування, чітке та правильне 

визначення основної ідеї статті.  

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Вміння висловлювати власні оцінки, 

полемізувати на задану тему бесіди. Оцінка 

„добре” допускає недостатній рівень вживання 



лексичних одиниць. Допускається також 5-6 

лексичні або граматичні помилки. 

 

СЕРЕДНІЙ 

 

124-151,6 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

 

Абітурієнт продемонстрував задовільні 

фонетичні та інтонаційні навички при достатньо 

точному читанні тексту. При перекладі 

допущено 5-6 суттєвих неточності. Абітурієнт 

не зовсім чітко може перекласти визначений 

уривок зі словником.  

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

Недостатньо вільне володіння 

монологічним мовленням. Абітурієнт вміє 

виділити та сформулювати основну думку статті 

використовуючи кліше. Абітурієнт допускає 5-

7 мовних помилок, що суттєво не порушують 

сприймання сказаного. 

 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Абітурієнт вміє сформулювати основну 

думку заданої бесіди, однак недостатній 

лексичний запас не дозволяють йому висловити 

й аргументувати свою точку зору у заданій 

комунікативній ситуації. 

 

ПОЧАТКОВИЙ 106-123,4 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

При задовільних навичках читання та 

вимови, абітурієнт, використовуючи словник, не 

зрозумів основного змісту тексту, 

запропонував неадекватний переклад. У 

відповіді допущено 10 і більше мовних помилок. 

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

Недостатній лексичний запас не 
дозволяють абітурієнтові здійснити чітке 
реферування газетної статті. Абітурієнт на 



низькому рівні використовує кліше щодо 
реферування статті. 

 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Недостатній лексичний запас не дозволяє 
повною мірою розвинути бесіду на задану тему. 
Абітурієнт допустив 10 і більше помилок, які 
перешкоджають адекватному сприйняттю думки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра 

абітурієнти повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні 

“Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі прикладних, точних, природничих та гуманітарних наук. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

Абітурієнти повинні: 

• уміти читати та повністю розуміти англомовні тексти з суспільно-

політичної, країнознавчої та фахової тематики; 

• вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у 

межах вищезазначеної тематики; 

• сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі; 

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

рідної на англійську в межах суспільно-політичної, країнознавчої та фахової 

тематики. 

Говоріння 

а) Діалогічне мовлення 

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та фахом; 

• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті; 

• володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо; 

• 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. 

б) Монологічне мовлення 

• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем; 

• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс. 

Читання 

• розуміти автентичні фахові тексти з підручників, газет, журналів та 

інтернет-джерел; 

• розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в 

неадаптованій фаховій літературі; 

• здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для 

отримання інформації. 

Письмо 

• писати анотації до неадаптованих фахових текстів. 

 

 

 



Для вступу в магістратуру студенти 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 синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати 

широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 

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

що є необхідним в академічній та професійній сферах. 

 

ГРАМАТИКА 

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися 

граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання 

комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні 

для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, 

пов’язаним з фахом. Хоча викладання/вивчення англійської мови 

професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, 

воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони 

з’являються у навчальному контексті. Отже основні граматичні структури, 

що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а 

також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та 

професійній сферах. 

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. 

Основна увага приділяється володінню студентами граматичною 

компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню 

граматичних структур в реальній мовній комунікації. 



ЗМІСТ 

вступного іспиту з англійської мови 

Формат вступного іспиту з іноземної мови до магістратури базується на 

вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює всі види мовленнєвої 

діяльності.  

Білет складається з трьох питань: 

1. Читання і письмовий переклад зі словником фахового тексту на українську 

мову. 

2. Реферування англомовної газетної статті іноземною мовою. 

3. Бесіда іноземною мовою на задану тему. 

 

Для першого та другого завдань іспиту тексти для перекладу й анотації 

підібрані в межах фахових знань. 

У третьому завданні абітурієнти повинні послідовно та логічно усно 

викласти свої думки за тематикою, що вивчалася в курсі «Іноземні мови», а 

саме: 

1 School in Ukraine 

2 Uman University 

3 Ukrainian and English Universities  

4 Teachers 

5 Roles of  Teachers 

6 Teacher Education 

7 University. American Universities 

8 My School 

9 Student’s Life 

10 About myself   

11 My Speciality 

12 Teaching my Speciality 

13 My Family 

14 My town/village 

15 Ukraine 

16 My plans for the future 

17 My school practice  

18 My curriculum 

19 My Hobbies 

20 My Day 

 



ЗРАЗОК ПЛАНУ ДО РЕФЕРУВАННЯ СТАТТІ 

З МОВНИМИ КЛІШЕ 

 

1. The article is placed in the issue of… 

2. It is titled / subtitled… 

3. It is a brief report / a feature story / an editorial / a front page article on the 

subject of … 

4. The subject / contents of the article is …  

5. The article reports on / covers / describes / tells about / recounts / presents / 

enlarges upon / casts light on / is devoted to / is dedicated to / concerns / is 

concerned about / points out… 

6. It raises / touches upon / reveals / lays / bare the problem of / deals with / 

contains the description… 

7. It poses the question about… 

8. It hints at / suggests… 

9. It expresses / implies the positive / negative / attitude towards… 

10. It stresses / emphasizes / accentuates… 

11. The author’s attention is focused on… 

12. The author’s standpoint is critical /dubious / open / hidden / blazed / 

uncompromising / diplomatic / well-balanced / indignant… 

13. The author appeals to the reader’s sense of justice… / is concerned with… / 

dwells on… / draws the reader’s attention to… / comments on… 

14. The reader is stimulated to make his own judgments on… 

15.  It is stated that… 

16. It is also mentioned… 

17. It is emphasized that… 

18. The author convinces the reader of… 

19. The author achieves / misses his goal… 

20. The article is a truthful / brave challenge to… 

21. The general impression it produces is… 

22. In brief / general / conclusion… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

Основна: 

1. Бріт Н. М.,  Заболотна О. А., Гут Н.В., Шумаєва С.П., Щербань І.Ю. 

English. (Посібник з англійської мови для студентів гуманітарних  

спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти).- Умань: Візаві, 

2012.-224 с. 

2. Бріт Н. М.,  Заболотна О. А., Голобородько О.А., Грабова Г.О., Гут 

Н.В., Іванчук Г.П., Шумаєва С.П., Щербань І.Ю Граматика 

англійської мови. Теорія, практика, тести. - Київ: ТОВ «ВП  Логос», 

2002.- 400 с. 

 

Додаткова:  

1. Ионина А. А., Саакян А. С. Английская грамматика: Теория и 

практика. –4-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 448с. 

2. Формування  гуманістичного світогляду при  викладанні  англійської  

мови: збірник  текстів для  анотування / Г.О. Бондар, О.А. Заболотна. 

– Умань: Алмі, 2005. –  80с.  

3. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference and 

practice book for elementary students of English. Cambridge University 

Press, 1998. –260c. 

4. Raymond Murphy. English Grammar for intermediate students of English. 

Cambridge University Press, 1998. – 320c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова предметної комісії                                                 Л.О. Загоруйко 

 


