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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Входження України до Європейського освітнього простору підвищує попит на 

знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і писемній формах 

комунікації. У вирі перебігу інтеграційних процесів, нагальною проблемою сучасної 

вищої педагогічної освіти стає підвищення ефективності професійної підготовки 

майбутнього вчителя нової генерації. У зв’язку із цим, набуває обертів процес 

формування якісного нового рівня вступних іспитів з іноземної мови, спрямований 

на виявлення високого рівня знань під час вступу і, як наслідок, отримання якісно 

нових показників навчального процесу та перехід на новий – значно вищий рівень 

конкурентоспроможності випускників НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Програму вступного випробування з іноземної мови розроблено відповідно 

до діючих нормативно-правових актів, а саме: закону України «Про вищу освіту»; 

наказів № 1085 від 15 жовтня 2015 р. «Про затвердження Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2016 р.» та № 99 від 10 лютого 2010 р. «Про 

Концепцію організації підготовки магістрів в Україні». 

Програма вступного випробування з іноземної мови  повністю відповідає 

загально університетським вимогам щодо вступу на навчання до НПУ імені М. П. 

Драгоманова для здобуття освітнього ступеню “Магістр”. 

Програма вступного випробування з іноземної мови покликана скоординувати 

підготовку студентів до вступного випробування з іноземної мови, метою якого є 

перевірка сформованості у абітурієнтів рівня знань з іноземної мови, що передбачає 

володіння ними різними видами мовленнєвої діяльності в рамках літературної 

норми. Основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному 

підходам. 

На іспиті з іноземної мови вступник повинен: 

- знати основні практичні положення з фонетики, граматики, лексикології, 

стилістики та вміти демонструвати їх на конкретних прикладах; 

- знати орфоепічні, лексичні та граматичні норми іноземної мови, вміти 

правильно реалізувати ці норми в різних видах мовленнєвої діяльності; 

-  розуміти аутентичні наукові тексти, статті з наукових збірників та 

журналів, пов’язані з професійною тематикою, розпізнавати суттєво важливу 

інформацію в цих текстах для його анотування; 

- демонструвати рівень сформованості дослідницької компетентності 

(написання та презентація наукового дослідження). 

На вступному випробуванні з іноземної мови вступники повинні 

продемонструвати широкий діапазон володіння різними видами мовленнєвої 

діяльності на рівні С1, уміння аналізувати тексти за фахом, проявити 

дослідницькі уміння та навички. 

Кількість балів, достатніх для участі у конкурсному відборі для зарахування 

до НПУ імені М. П. Драгоманова визначається МОН України. 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної 

комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня 

знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії 

особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового 

випробування оголошуються після закінчення іспиту у порядку і терміни, визначені 



загальними Правилами прийому до магістратури.  



ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Вступне випробування містить низку завдань різних рівнів складності, 

націлених на перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної компетенцій 

абітурієнта. Підсумкова оцінка з іноземної мови на іспиті виставляється на основі всіх 

складових: (1) виконання лексико – граматичних завдань: (2) читання, вибірковий 

переклад та  переказ наукової статті; (3) обговорення теми наукового дослідження. 

Вступне випробування до магістратури з іноземної мови проводиться за 

екзаменаційними білетами, складеними відповідно до програми вступного 

випробування. Комбінований іспит проводиться іноземною мовою з метою 

перевірки практичних та теоретичних знань та визначення рівня сформованості 

іншомовної комунікативної компетенції вступників. 

 

III. ФОРМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА  

НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ 
 

III.1. Структура вступних випробувань з іноземних мов  

в магістратуру Факультету іноземної філології  

Фахове  випробування  (рівень С1)  

 

Вступний іспит з іноземної мови до магістратури передбачає декілька 

частин і містить низку завдань різних рівнів складності, націлених на перевірку 

рівня сформованості мовленнєвої та мовної компетенцій вступника. 
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№
 

Зміст і форми контролю 
Кількість балів  

за окремі частини 

Час 

викона

ння 

Разом 

(балів) 

     

1. Лексико-граматичне завдання     

 Форма проведення.  90 

хвилин 
100 

 (а) 40 завдань  відкритого типу 1 завдання = 2,5 бали 
     

2. Наукова стаття    

 Аутентична наукова стаття за фахом     

 Характеристика тексту:    

 (а) обсяг 5-6 ст. = 9 500 – 11 400 знаків;    

 (б) мовою оригіналу      

 (в) з фахового видання    

 Форма проведення.    

 (а) читання (вибірково) 10 балів 
15 

хвилин 
50  (б) переклад (вибірково) 20 балів 

 (в) переказ 20 балів 

     
     

3. Обговорення наукового дослідження, 

виконаного абітурієнтом під час навчання 

в бакалавраті 

  

 

 Форма проведення: 

Усна анотація  

 15 

хвилин 
50 

     

 РАЗОМ:   200 

 



III.2. Критері ї  оцінювання знань вступників  

на магістерському іспиті  
 

Перше завдання. 

Виконання лексико-граматичних завдань.  

Лексико-граматичні завдання охоплюють знання лексичного мінімуму з 

програмних тем курсу та практичної граматики, набутих у результаті вивчення 

дисципліни «Практика усного та писемного мовлення», та теоретичні знання, набуті 

у результаті вивчення дисциплін «Практична граматика», «Теоретична граматика», 

«Практична фонетика», «Теоретична фонетика», «Стилістика», «Лексикологія» 

згідно вимог обов’язкової програми бакалаврату. 

 

Друге завдання. 

Перевірка знань та вмінь з читання, переказу та перекладу наукового 

тексту іноземною мовою.  

При перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться: 

 фонетична та інтонаційна грамотність  при  читанні неадаптованого тексту; 

 уміння переказувати текст, використовуючи вивчений лексичний та граматичний матеріал; 

 лексико-граматична коректність переказу та його структурованість. 
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Характеристика відповідей абітурієнта 

За 

шкалою 

універси

тету 

Н
и

зь
к
и

й
 

Відсутність володіння навичками читання та знаннями фонетичних правил та 

правил інтонаційного оформлення висловлювання. 

Відсутність володіння лексико-граматичним матеріалом. Неспроможність 

правильного вибору граматичних форм. Граматично й стилістично невірний 

усний   переклад уривку тексту з іноземної мови.  

Нездатність логічно викладати отриману інформацію. Наявні численні фонетичні, 

лексико-граматичні та змістові помилки. 

0-10 

балів  
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 Недостатнє володіння навичками читання, недостатнє знання фонетичних правил 

та правил інтонаційного оформлення висловлювання.  

Недостатньо точне і повне розуміння тексту і тому недостатньо адекватний 

переклад зазначеного уривку. Недостатньо правильний вибір граматичних форм 

при перекладі тексту. Нездатність логічно викладати інформацію. Допускаються 

5-6 фонетичних, лексико-граматичних або змістових помилок. 

11-25 

балів 

Д
о
ст

а
т

н
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Достатньо вільне володіння навичками читання, достатнє знання фонетичних 

правил та правил інтонаційного оформлення висловлювання.  

Достатньо вільне володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. 

Достатньо правильний вибір граматичних форм з можливістю 2-3 граматичних 

помилок. Достатньо граматично й стилістично вірний усний переказ тексту 

іноземною мовою. 

Здатність логічно викладати інформацію. Допускаються 3-4 фонетичні, лексико-

граматичні або змістові помилки у переказі тексту. 

26-40-

балів 



В
и

со
к
и
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Вільне володіння навичками читання, відмінне знання фонетичних правил та 

правил інтонаційного оформлення висловлювання. Вільне та оперативне  

володіння опанованим лексико-граматичним матеріалом. Повне розуміння тексту, 

повний адекватний літературний переклад. 

Здатність логічно викладати отриману з тексту інформацію та уміння виокремити 

загальну та детальну інформацію з тексту. Допускаються 1-2 незначні помилки 

граматичного або лексичного характеру. 

41-50 

балів  

 

Треттє завдання. 

Перевірка знать та вмінь з усного наукового стилю мовлення.  

Обговорення наукового дослідження, виконаного абітурієнтом під час навчання 

в бакалавраті. Для обговорення на іспиті абітурієнт може заздалегідь вибрати тему, 

яку особисто досліджував в своїй курсовій роботі, науковій статті, дипломній роботі, 

науковому гуртку тощо. Студент повинен викласти суть наукового дослідження та 

дати стислу його характеристику іноземною мовою (англійська, німецька, французька, 

італійська) у вигляді анотації наукового тексту дослідження.  

При перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться: 

 відповідність змісту анотації темі дослідження ; 

 логічна послідовність висловлювань; 

 лексико-граматична насиченість; 

 мовна коректність; 

 обсяг висловлювання (15-20 речень іноземною мовою). 
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Характеристика відповідей абітурієнта 

За 

шкалою 

універси

тету 

Н
и

зь
к
и

й
 Вступник не надає відповіді взагалі або надає лише фрагментарні, не пов’язані 

між собою речення із великою кількістю лексичних, граматичних помилок та 

помилок у вимові, що перешкоджають розумінню відповіді у цілому. Вступник 

не володіє мовленнєвими компетенціями, не може висловити свою думку щодо 

теми свого наукового дослідження іноземною мовою. 

0-10 

балів  

З
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Вступник  надає інформацію стосовно свого наукового дослідження, але не у 

повному обсязі або порушуючи принцип зв’язності. Відповідь не є чітко 

структурованою. У вимові вступник  робить значну кількість (більше 5) помилок 

у вимові, у тому числі серйозних, тобто таких, які заважають розумінню 

відповіді. 

11-25 

балів 

Д
о
ст

а
т

н
ій

 

Вступник надає повну, зрозумілу, зв’язну доповідь, яка є структурованою 

(містить вступ, детальну інформацію та заключну частину). Вимова є 

правильною, але допускається наявність кількох (до 5) незначних помилок у 

вимові, якщо вони не перешкоджають розумінню відповіді. 

26-40-

балів 

В
и

со
к
и

й
 Вступник надає повну, зрозумілу, зв’язну відповідь, яка є структурованою 

(містить вступ, детальну інформацію та заключну частину). Вимова є 

правильною. Вступник  коректно використовує лексичні та граматичні одиниці. 

Вимова є правильною, допускається наявність 2-3 помилок, якщо вони не 

перешкоджають розумінню відповіді. 

41-50 

балів  

 

 

IV. УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ  



ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Для пільгових категорій абітурієнтів (особи, що потребують особливих 

умов складання випробувань), яким надано право складати вступні випробування  

в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються 

особливі умови для проходження вступних випробувань. 

 

V. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Англійська мова 
 

Національний педагогічний університет імені  М.  П.  Драгоманова  

Факул ьтет інозем ної  філ ол огі ї  

 

Ступінь: Магістр  

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»  

Спеціальність: 035 «Філологія (англійська мова і література)  

На базі ОС: Бакалавр  
 

Екзаменаційний білет № 5  
 

1. Do the lexical and grammatical assignments. 

2. Read, translate, retell the scientific article. 

3. The discussion on the topic of the scientific research: summary, reference. 

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова 
 

Протокол №  від «  » березня 2020 р.   

 

Голова фахової комісії    проф. Зернецька А. А. 
  Під п и с   Прі зв и щ е,  ім ' я ,  п о -б а тьк ов і  

 

 

 

Італійська мова 
 

Національний педагогічний університет імені М.  П.  Драгоманова  

Факул ьтет інозем ної  філ ол огі ї  
 

Ступінь: Магістр  

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»  

Спеціальність: 035 «Філологія (англійська мова і література)  

На базі ОС: Бакалавр  
 

Екзаменаційний білет № 5  
 

1. Eseguire la prova scritta. 

2. Leggere, tradurre, riassumere l'articolo scientifico. 

3. Parlare sull'argomento della Sua ricerca scientifica: sommario. 
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Ступінь: Магістр  
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Спеціальність: 035 «Філологія (англійська мова і література)  

На базі ОС: Бакалавр  
 

Екзаменаційний білет № 5  
 

1. Machen Sie lexikalische und grammatische Aufgaben. 

2. Lesen Sie, übersetzen und erzählen einen wissenschaftlichen Artikel nach. 

3. Besprechung zum Thema der wissenschaftlichen Forschung. 
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Екзаменаційний білет № 5  
 

1. Faire le test lexical et grammatical. 

2. Lire, traduire, raconter l'article scientifique. 

3. La discussion sur le thème de la recherche scientifique: résumé, référence. 
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