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Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером
в рамках Болонського процесу, то очікується, що українські вищі навчальні
заклади будуть здійснювати навчальний процес відповідно до європейських
стандартів володіння мовою. Враховуючи результати національної реформи
викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної
освіти у ВНЗ, програма ІМПС (Іноземна мова професійного спрямування)
констатує, що мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для бакалавра є
рівень В2 (Незалежний користувач).
•
•
•
•

„Критерії"" для цього рівня Типової програми ІМПС базуються на:
дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями
з мовної освіти
вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників,
затверджених Міністерством освіти і науки України
конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені
підприємствами, організаціями, інститутами
результатах допроектного дослідження викладання ІМПС та опитування
фахівців, викладачів і студентів ВНЗ.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством
освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній
основі. До складу 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 свою
освіту у магістратурі.
Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на
вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня
бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги
передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки
і відповідають рівню В2.
Мовленнєві вміння
1. Аудіювання
• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході
обговорень, дебатів, доповідей, бесід,що за темою пов'язані з навчанням
та спеціальністю;
• розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійноорієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
• розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному
середовищі;
Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером
в рамках Болонського процесу, то очікується, що українські вищі навчальні
заклади будуть здійснювати навчальний процес відповідно до європейських
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стандартів володіння мовою. Враховуючи результати національної реформи
викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної
освіти у ВНЗ, програма ІМПС (Іноземна мова професійного спрямування)
констатує, що мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для бакалавра є
рівень В2 (Незалежний користувач).
•
•
•
•

„Критерії"" для цього рівня Типової програми ІМПС базуються на:
дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями
з мовної освіти
вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників,
затверджених Міністерством освіти і науки України
конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені
підприємствами, організаціями, інститутами
результатах допроектного дослідження викладання ІМПС та опитування
фахівців, викладачів і студентів ВНЗ.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством
освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній
основі. До складу 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 свою
освіту у магістратурі.
Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на
вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня
бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги
передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки
і відповідають рівню В2.
Мовленнєві вміння
•
•
•
•
•

1. Аудіювання
розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході
обговорень, дебатів, доповідей, бесід,що за темою пов'язані з навчанням
та спеціальністю;
розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійноорієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному
середовищі;
розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;
визначити позицію і точку зору мовця.
2.
а)

Говоріння
Діалогічне мовлення
•
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• реагувати на основні ідей та розпізнавати суттєво важливу інформацію
під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та
професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;
• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та
професійному житті ( на конференціях, дискусіях в академічному
навчальному середовищі ). Володіння мовленнєвим етикетом
спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення,
погодження тощо;
• поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях
( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі)
• мовленнєвий етикет світського спілкування;
• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них,
гнучко користуючись загальновживаними, фразами.
б)

Монологічне мовлення

• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо
широкого кола тем академічного та професійного спрямування;
• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем,
пов'язаних з навчанням та спеціальністю;
• користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань
у чіткий, логічно поєднаний дискус.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
Читання
розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з
підручників, популярних та спеціалізованих журналів та
Інтернетівських джерел;
розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в
неадаптованій технічній літературі за фахом;
розуміти інструкції по роботі устаткування обладнання;
розуміти графіки, діаграми та рисунки;
вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовковою
частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст
(прогнозуюче читання);
здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для
отримання інформації;
накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її
використання ( на презентаціях, конференціях,дискусіях в академічному
навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);
здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного
тезаурусу;
розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію ( листи,
факси, електронні повідомлення тощо );
розуміти інформацію рекламних матеріалів.
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•
•
•
•
•
•
•

4. Письмо
писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;
писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;
укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної
технічної літератури;
складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науковотехнічні матеріали за фахом;
писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з
особистою та професійною сферами;
готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію; .•
писати з високим ступенем коректності резюме;
заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим
ступенем граматичної коректності
Мовні вміння

•
•
•
•

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;
мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.
Структура вступного іспиту з іноземної мови

Формат вступного іспиту до магістратури базується на вимогах рівня
володіння мовою В 2 і охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Іспит
складається з комбінованих тестів, які включають у себе наступні завдання:
1. Граматичний тест (25 питань, які висвітлюють наступні граматичні теми):
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Past Simple Tense
Present Perfect Tense
Comparative and Superlative Adjectives
Passive Voice Modal
Verbs Prepositions
Conditionals
Countable and Uncountable Nouns
2. Читання і розуміння тексту за фахом, відповіді на запитання.
3. Виконання завдань до тексту.
4. Лексичні завдання.
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Критерії оцінки виконання завдань вступного іспиту з. іноземної
мови до магістратури:
Розроблені завдання вступного іспиту з іноземної мови передбачають
перевірку сформованості іншомовно-мовленевої комунікативної компетенції
студентів, які вступають до магістратури. Оцінювання ставить за мету
визначення рівня комунікативної мовної поведінки студентів до вимог
програми для бакалаврів. Тести дають змогу визначити наступні робочі
знання:
 граматичних структур, що є необхідним для гнучкого вираження
відповідних функцій та понять;
 правил англійського синтаксису, даючи можливість розпізнавати
та продукувати широке коло текстів в академічній та професійній
сферах;
 мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів
академічного та професійного мовлення;
 широкого діапазону словникового запасу, у тому числі
термінології, що є необхідним в академічній та професійній
сферах;
 узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів
текстів;
 вміння стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї.
1. Завдання № 1:
Максимальна сума балів: 50, по 2 бали за кожне завдання.
2. Завдання № 2:
Максимальна сума балів: 20, по 5 балів за кожне завдання.
3. Завдання № 3 :
Максимальна сума балів: 20, по 2 бали за кожне завдання.
4. Завдання № 4:
Максимальна сума балів: 10, по 2 бали за кожне завдання.
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