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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма вступного фахового випробування з англійської мови для здобуття 
ступеня «Магістр» за заочною формою навчання всіх спеціальностей заочної 
форми навчання (спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій 
«Менеджмент організацій і адміністрування», «Якість,стандартизація та 
сертифікація», «Управління навчальним закладом», «Управління якістю 
освіти», «Медійний менеджмент в освіті», «Управління проектами»; 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та 
економіка праці»; спеціальності 053 «Психологія»; спеціальності 074 
«Публічне управління та адміністрування» спеціалізацій 
«Адміністративний менеджмент», «Державна служба»; спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; спеціальності 011 
«Науки про освіту» спеціалізаціями «Педагогіка вищої школи», 
«Християнська педагогіка у вищій школі»). 
Програма містить опис критеріїв оцінювання відповіді вступників, перелік 
необхідних знань і навичок для успішного складання екзамену, що включають 
у себе фонетичний, граматичний і лексичний мінімуми, а також екзаменаційні 
білети, які складаються із трьох завдань: перше ставить за мету виявити 
орфографічну грамотність абітурієнта, друге – його вимову і усні 
комунікативні вміння (активне володіння мовою) через ведення бесіди на 
задану тему, а третє – його пасивне володіння мовою (читання і розуміння 
текстів середньої важкості). Слід зазначити, що тексти підбиралися з 
англомовних Internet-сайтів (тобто написані «справжньою» мовою), мають 
пізнавальний характер і містять значний відсоток незнайомої лексики (що 
спонукає тих, хто читає, активно користуватися словником і стимулює їхню 
творчу здогадку/домислювання, що часто трапляється при спілкуванні 
іноземною мовою).  
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКІВ 
Вступний екзамен з англійської мови проводиться в усно-письмовій формі й 
оцінюється за стобальною шкалою.  
Результат екзамену вважається позитивним, якщо вступник одержав оцінку не 
нижче 59 балів.  
Головним критерієм оцінювання є двостороння зрозумілість між 
екзаменатором і абітурієнтом, тобто зрозумілість екзаменатором інформації, 
яку хоче донести абітурієнт, і абітурієнтом – яку хоче донести екзаменатор. 
При цьому інформація може передаватися як вербальними, так і 



невербальними засобами. Загальна клькість балів за випробування 
розраховується як середнє арифметитчне всіх балів по кожному з питань / 
завдань білета.  
При відповіді на кожне з питань / завдань білета оцінювання знань і навичок 
абітурієнта проводиться за такими критеріями:  
90 – 100 балів – відмінно: повна двостороння зрозумілість (будь-яка кількість 
некритичних для розуміння лексичних і граматичних помилок), сприймання і 
передача інформації абітурієнтом без спотоврень, комунікативна розкутість 
абітурієнта, адекватне розуміння написаного, вільне орієнтування в граматиці; 
75 – 89 балів – добре: прийнятна двостороння зрозумілість, сприймання і 
передача інформації абітурієнтом без критичних спотоврень (незначна 
кількість лексичних і граматичних помилок, некритичних для розуміння), 
прийнятна / допустима комунікативна «зажатість» абітурієнта, часткове 
розуміння написаного з ухопленням загального змісту і ідеї за рахунок творчої 
здогадки, знання мінімально-достатніх граматичних відомостей; прийнятна 
(зрозуміла) вимова;  
60 – 74 балів - задовільно: ускладнена двостороння зрозумілість, сприймання і 
передача інформації абітурієнтом зі значними спотовреннями 
(перекручуванням змісту і смислу), (наявність значної кількості лексичних і 
граматичних помилок, критичних для розуміння), комунікативна «зажатість»; 
часткове розуміння написаного з неухопленням загального змісту і ідеї за 
рахунок творчої здогадки, знання мінімальних граматичних відомостей; 
прийнятна (зрозуміла) вимова;  
Нижче 59 балів – незадовільно: (майже) неможлива взаємна зрозумілість, 
повне перекручуванням змісту і смислу, (майже) повне нерозуміння 
написаного, відсутність елементарних знань з граматики; незрозуміла вимова. 



НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ І НАВИЧКИ ДЛЯ УСПІШНОГО СКЛАДАННЯ 
ЕКЗАМЕНУ  

 
Фонетичний мінімум.  

 
Звукова будова англійської мови; особливості вимови англійських голосних та 
приголосних; відсутність пом'якшених приголосних і зберігання дзвінких 
приголосних у кінці слова; читання голосних у відкритому та закритому 
складах; розбіжність між вимовою та написанням; наголос; особливості 
інтонації англійського речення.  

 
 

Граматичний мінімум. 
 

Частини мови (іменник (noun), дієслово (verb), прикметник (adjectivе), 
прислівник (adverb), числівник (numerals), займенник (pronouns)).  
Tenses (simple / indefinite, perfect, progressive / continuous).  
Порядок слів у реченні (word order).  
Питальні речення (questions). 
Артиклі (articles).  
Допоміжні дієслова у коротких відповідях / питаннях (auxiliary verbs in short 
answers / questions).  
Модальні дієслова (modal verbs).  
Пасивний стан дієслова (passive voice).  
Непряма мова (reported speech).  
Інфінітив та інгові форми дієслова (infinitive and –ing forms).  
Умовні речення (conditionals).  
Підрядні речення (relative clauses).  
Фразові дієслова (phrasal verbs).  
Some(-) and any(-); all, every and whole; so and such; both, neither, either; no(-), 
none, any(-); comparison as…as / than.  
 
Лексичний мінімум. Для успішного складання екзамену абітурієнт повинен 
володіти словниковим запасом у 1300-1800 лексичних одиниць (слів і 
словосполучень). 

 
 
 

ПИТАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
(ТЕСТУВАННЯ) 

 

SITUTIONS FOR DISCUSSION  
1. Situation for discussion Describe yourself  
2. Situation for discussion Why do some people think that school days are the 
happiest days in their lives?  
3. Situation for discussion Do you like your job? 
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