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1. 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 фахового 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”.
Вступний екзамен має на меті контроль знань і умінь абітурієнтів з основних
аспектів практичного курсу іноземної мови, теоретичних дисциплін мовознавчого
та літературознавчого циклу. Основна увага приділяється комунікативному,
ситуативному і текстуальному підходам.

На іспиті з іноземної мови вступник повинен:

� знати основні практичні положення з фонетики, граматики, лексикології,
стилістики іноземної мови 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).
демонструвати практичне володіння мовленням на рівні програмних вимог,
знання з основ теорії літератури, здатність і готовність реалізувати одержану
підготовку в майбутній науково-професійній діяльності. 
орієнтуватися у теоретичних засадах провідних галузей літературознавства,

а також володіти сукупністю сучасних методів і підходів до вивчення мови;



планувати та творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і
процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей
ступеня навчання.
На вступному випробуванні з іноземної мови вступники повинні

продемонструвати широкий діапазон володіння різними видами мовленнєвої
діяльності на рівні С1, уміння висловлювати аргументовану свою власну думку у
вигляді есе, проявити дослідницькі уміння та навички.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне випробування містить низку завдань різних рівнів складності,
націлених на перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної
компетентностей абітурієнта. Підсумкова оцінка на іспиті виставляється на
основі всіх складових: (1) : виконання тестових завдань з теоретичних дисциплін
мовознавчого циклу першої іноземної мови, світової літератури,
літературознавства, та лексико-граматичного тесту з першої та другої іноземних
мов що вивчаються; (2) написання есе іноземною мовою.

Вступне випробування до магістратури з іноземної мови проводиться у
формі тесту складеного відповідно до програми вступного випробування та
написання есе за певною темою.

Зміст фахового випробування
(1) 014. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (дві мови)

на базі бакалавра (абітурієнти з двома мовами)
Ск
лад
ові
№ Зміст і форми контролю

Кільк
ість

завда
нь

Кількість
балів

за окремі
частини

Час
вико
нанн

я
(хви
лин)

Разо
м

(балі
в)

І. ТЕСТ
Форма проведення.

І.1. Мовознавство (1-ша мова). Теоретичні аспекти. 15

1
завдання
= 2 бали

70
хвил

ин
160

І.2. Література (1-ша і 2-га мови) та літературознавство. 15
І.3. Методика викладання іноземної мови 15
І.4. Методика викладання зарубіжної літератури 10
1.5. Перша іноземна мова 15
1.6. Друга іноземна мова 10

ІІ. Написання есе іноземною мовою

Характеристика тексту:
(а) обсяг тексту 180-250 слів.

Форма проведення.
Письмово 50

хви
лин

40



РАЗОМ: 200



3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Оцінювання виконання завдань здійснюється за принципом повного або
неповного дотримання вимог до змісту та форми.

3.1. Оцінювання першого завдання

Перше завдання: виконання тестових завдань з теоретичних дисциплін
мовознавчого циклу першої іноземної мови, світової літератури,
літературознавства, методики викладання іноземної мови, методики викладання
світової літератури та лексико-граматичного тесту з другої іноземної мови що
вивчається.

Тестові завдання охоплюють знання лексичного мінімуму з програмних тем
курсу першої іноземної мови 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.

Виконуючі тестові завдання з літератури студенти повинні
продемонструвати свою лінгвістичну, комунікативну та соціокультурну
компетенцію, яка охоплює знання основ зарубіжної літератури та
літературознавства.
● Орієнтовні питання з зарубіжної літератури:

1. Антична та Середньовічна література,
2. Література доби Відродження і XVII ст.,
3. Література доби Просвітництва.
4. Література XIX ст.
5. Література ХХ ст.

● Орієнтовні питання з методики викладання іноземної мови:
1. Методи та прийоми навчання іноземних мов.
2. Активний і пасивний граматичний мінімуми.
3. Способи семантизації активних граматичних одиниць.
4. Державний освітній стандарт іноземної мови.
5. Технології інтенсивного навчання. Класифікація.

● Орієнтовні питання з методики викладання світової літератури:
1. Які є специфічні методи дослідження в галузі методики.
2. Яка мета шкільного предмета «Зарубіжна література».
3. Яке одне із важливих завдань шкільного предмету «Зарубіжна література».
4. Які основні принципи організації уроків позакласного читання.
5. До такого типу уроків відносять уроки поглибленої роботи над текстом

художнього твору.
● Тестові завдання на рівень володіння першою та другою іноземними мовами

(тести на множинний та одиничний вибір)

Друге завдання: перевірка знань та вмінь писемного мовлення.



ЕСЕ-ДУМКА (Opinion essays) іноземною мовою. Основна риса цього тексту -
розповідь від першої особи, під час якої вступник повинен аргументовано
захистити свою певну точку зору щодо теми. Головне завдання –
продемонструвати власні думки та вміння їх обґрунтувати іноземною мовою.

Структура ЕСЕ:
1) Вступ (тут важливо вказати питання, яке розглядатиметься, а також вашу власну
позицію щодо нього).
2) Основна частина (важливо вказати думки, протилежні до вашої, пояснити, чому
вони мають право на існування, а також навести аргументи на користь вашої
думки).
3) Висновок (у цьому розділі ви ще раз висловлюєте свою думку іншими
словами).

Приклади тем для написання есе.

1. What discovery in the last 100 years has been most beneficial for people in your
country? Use specific reasons and examples to support your choice. 

2. Compare the contributions of artists to society with the contributions of scientists
to society. Which type of contribution do you think is valued more by your
society? Give specific reasons to support your answer. 

3. When people move to another country, some of them decide to follow the customs
of the new country. Others prefer to keep their own customs. Compare these two
choices. Which one do you prefer? Support your answer with specific details. 

4. Some people say that advertising encourages us to buy things we really do not
need. Others say that advertisements tell us about new products that may improve
our lives. Which viewpoint do you agree with? Use specific reasons and examples
to support your answer. 

5. Many parts of the world are losing important natural resources, such as forests,
animals, or clean water. Choose one resource that is disappearing and explain why
it needs to be saved. Use specific reasons and examples to support your opinion. 



КРИТЕРІЇ оцінювання ЭСЕ (40 балів)
Критерії Дескриптори Бали

1. Глибина
розкриття теми та
переконливе
осмислення
(5 балів)

❖Переконливе осмислення запропонованої теми.
❖Виділення проблеми.
❖ Есе не відповідає основній темі.

3
2
0

2. Аргументація
(5 балів)

❖Наявність аргументу (-ів) з художнього твору, відповідного до
теми есе.

❖Наявність аргументу (-ів) з інших джерел, що підтверджує
позицію автора.

❖Наявність індивідуальної позиції автора
❖Порушена послідовність викладу думки у всіх частинах

роботи, немає внутрішньої логіки.

1

2

2

0

3. Композиційна
цілісність та
логічність
(5 балів)

❖Наявність внутрішньої логіки, уміння йти від власного до
загального, від загального до власного.
❖Оригінальність (цікаві зчеплення, несподівані повороти),

новизна висновків.
❖У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки,

вставні слова тощо, ужиті доречно.
❖Порушена послідовність викладу думки у всіх частинах

роботи, немає внутрішньої логіки.

2

1

2

0

4. Мовленнєва
культура

(5 балів)

❖Використання художньо-образотворчих засобів та
стилістичних фігур.

❖ Емоційність, жвавість, виразність мовлення.
❖Дотримання відповідного стилю мовлення.
❖Недотримання  норм  мовленнєвої  культури.

2

2
1
0

5. Використання
лексики
(10 балів)

❖ Повнота і точність розуміння і використання лексичних одиниць.
❖ Лексична правильність. Наявність максимум трьох лексичних

помилок, що не впливають на розуміння написаного.
❖ Лексична сполучуваність.
❖ Відповідність вживання ЛО жанру та стилю есе.
❖ Широта діапазону використання мовних засобів.
❖ Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлювання

незрозумілий.

2
3

2
1
2
0

6. Використання
граматики

(10 балів)

❖ Правильність використання граматичних конструкцій.
Наявність максимум трьох граматичних помилок, що не
впливають на розуміння написаного.

❖ Різноманітність використання синтаксичних конструкцій.
❖Дотримання словотворчої норми.
❖Дотримання правил пунктуації та правопису.

❖Велика кількість помилок (більше п'ятнадцяти), що суттєво
заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.

3

2
2
3

0



3.2. Підсумковий бал за фахове вступне випробування
Система оцінювання результатів фахового вступного випробування є

накопичувальною. Складниками бала із фахового вступного випробування  є:
● бали за виконання тестових завдань з теоретичних дисциплін мовознавчого

циклу першої іноземної мови, світової літератури, літературознавства та
лексико-граматичного тесту з першої та другої іноземних мов що вивчається
(максимальна кількість балів – 160);

● бали за написання есе (максимальна кількість балів – 40)

4. 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.
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