
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ РОБЕРТА 

ЕЛЬВОРТІ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

 

 

 

 

Освітній рівень: магістр 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький – 2020 



2 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. Мета фахового вступного випробування з іноземної мови - визначити 

рівень підготовленості абітурієнтів та спрямувати на подальше вивчення 

академічної іноземної мови в магістратурі з огляду на актуальність інтеграції 

освітньої системи України у європейський та світовий освітній простір та 

потребу в підвищенні рівня знань магістрантами мови міжнародного 

спілкування і навичок активної роботи зі світовими базами наукової 

інформації. Пропонована програма вступного випробування створена з 

урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти, загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти (рівень В2). 

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

мовні лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань 

ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в 

країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики 

текстів, визначених цією Програмою. 

2. Форма фахового вступного випробування - письмова (виконання 

тестових завдань). Тест включає читання та використання мови. 

3. Структура та порядок оцінювання екзаменаційного білету. Тест 

складається із 42 завдань, розподілених наступним чином: 

І блок - завдання з читання (22 завдання) 

Мета - виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно 

читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної 

компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: з розумінням 

основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації 

(вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). 

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з 

друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і 

рекламних буклетів, художньої літератури. 
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Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5 % 

незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання - до 3 %, про 

значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами 

та за співзвучністю з рідною мовою (слова- інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів становить до 2 500 слів. 

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний 

текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст 

прочитаного, робити висновки на основі прочитаного. 

Кандидат уміє: 

•читати текст і визначати мету, ідею висловлення; 

•читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному 

матеріалі; 

•читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів; 

•диференціювати основні факти та другорядну інформацію; 

•розрізняти фактичну інформацію та враження; 

• розуміти точки зору авторів текстів; 

• працювати з різножанровими текстами; 

•переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної інформації 

для виконання певного завдання; 

•визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його 

частинами; •встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, 

схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі. 

Вимоги до практичного володіння умінням читати 

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння кандидата 

виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, 

робити висновки, висловлювати власне ставлення до отриманої інформації. 

 

ІІ блок - завдання з використання мови (20 завдань) 

Мета - виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних 

граматичних і лексичних компетентностей кандидатів. 
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Кандидат уміє: 

• аналізувати й зіставляти інформацію; 

• правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури; 

• встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту. 

Лексичний мінімум вступника складає 2 500 одиниць відповідно до 

сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою. 

Форми завдань: 

Завдання множинного вибору з вибором однієї правильної 

відповіді. Завдання складається з основи та трьох або чотирьох варіантів 

відповіді, з яких лише один правильний. 

 

На тест відводиться 60 хвилин. 

Шкала оцінювання - 200-бальна. Мінімальна кількість балів - 100. 

 

 Структура екзаменаційної оцінки 

 

 

 

І блок -завдання з читання 

Максимальна кількість балів за читання - 22. 

Номер завдання Типи завдань Кількість 

питань 

Бали 

1-22 
Із вибором однієї правильної 

відповіді 
22 22 

 

ІІ блок - завдання з використання мови 

Максимальна кількість балів за використання мови - 20 

Номер 

завдання 

Типи завдань Кількість 

речень 

Бали 

23-32 Із вибором однієї правильної 

відповіді (синоніми) 
10 10 

33-42 Із вибором однієї правильної 

відповіді (граматика) 
10 10 
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Після підрахунку кількість тестових балів, які набрав студент переводиться у 

200-бальну шкалу за цією схемою:  
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра (за 200 

бальною шкалою): 

Високий рівень (175-200 балів)  вступник отримує, якщо в повній мірі 

засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й 

додаткової літератури. 

Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, якщо достатній мірі 

засвоїв увесь програмний матеріал, можливе слабке знання додаткової 

літератури, недостатня чіткість у визначенні понять. 

Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, якщо в 

загально-задовільній формі розбирається у матеріалі, але відповіді не завжди 

точні. 

Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, якщо в загальній формі 

розбирається у матеріалі, проте допускає суттєві помилки при відповіді на 

тестові питання. 

До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник не знає 

значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки. 

 

3. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

Сфери спілкування і тематика текстів для читання та використання 

мови 

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. 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 
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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.. 

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. 

Граматичний інвентар 

Іменник 

Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок). 

Іменникові словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, 

абстрактні іменники, речовини, збірні поняття). 

Артикль 

Означений і неозначений. 

Нульовий артикль. 

Прикметник 

Розряди прикметників. 

Ступені порівняння прикметників. 

Числівник 

Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

Займенник 



8 

 

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). 

Прислівник 

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників. 

Прийменник 

Типи прийменників. 

 

Сполучники 

Види сполучників. 

Речення 

Прості речення. 

Складні речення. 

Безособові речення. 

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Пряма й непряма мова Словотвір 
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