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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основною метою вступного екзамену з іноземної мови (англійської) 

до магістратури є перевірка знань та вмінь абітурієнтів. Вступний іспит з 

іноземної мови (англійської) до магістратури передбачає перевірити:  

• рівень сформованості в абітурієнтів загальної іншомовної 

комунікативної компетентності на основі набутих мовних навичок: 

фонетичних, лексичних, граматичних;  

• рівень сформованості професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності;  

• рівень сформованості дослідницької компетентності.  

Перевірка практичних аспектів володіння іноземною мовою 

(англійською) націлена на такі комунікативні види діяльності: читання і 

переклад оригінального художнього тексту, інтерпретування англомовного 

тексту з елементами лексико-стилістичного аналізу тексту та розвиток 

комунікативної ситуації на запропоновану тему. Абітурієнт повинен 

продемонструвати належний рівень володіння синтаксичними, 

семантичними, фонетичними правилами і закономірностями англійської 

мови; лексичний мінімум та граматичний матеріал в межах тематики курсів; 

розуміти літературно-художні тексти ХХ-ХХI ст.; викладати свої думки 

правильно з точки зору фонології, лексики, граматики і стилістики.   

Оцінювання читання та аудіювання. Оцінюється здатність 

вступників:  

• розуміти ідею, сутність, деталі тексту;  

• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну 

інформацію;  

• уміти вести діалог за змістом прочитаного тексту.  

Оцінювання інтерпретації тексту. Оцінюється:  

• зміст інтерпретації;  

• форма інтерпретації;  

• відповідність інтерпретації оригінальному тексту;  

• точність інтерпретації;  

• володіння граматичними структурами;  

• використання лексики;  

• зв’язність тексту; 

• повнота лексико-стилістичного аналізу. 

Оцінювання говоріння. Оцінюється мовленнєва поведінка вступників:  

• виконання завдання: організація того, що і як сказано, з огляду на 

кількість, якість, відповідність та чіткість інформації;  

• точність та доречність використання мовних засобів; лексичний і 

граматичний діапазони; 

• логічна послідовність, обсяг та відповідність мовленнєвій діяльності 

вступника;  

• вимова: здатність студента продукувати розбірливі висловлювання. 



 

3 
 

Дотримання наголосу, ритму, інтонації англійської мови; 

 • спілкування: здатність вступника брати активну участь у бесіді, 

обмін репліками та підтримання інтеракції (ініціювання розмови та 

реагування належним чином).  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

знань і вмінь абітурієнтів 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 

0 – 99 Абітурієнт володіє окремими граматичними та 

лексичними навичками й за допомогою 

екзаменатора може дати відповідь на елементарні 

запитання. 

С
к
л
ав

 

Початковий 100 Абітурієнт виявляє задовільні навички читання та 

вимови, частково розуміє основний зміст тексту, 

пропонує задовільний літературний переклад, 

чатсково інтерпретує текст відповідно до існуючої 

структури. У відповіді допущено 7 і більше мовних 

помилок. 

Задовільний лексичний запас та знання граматичних 

структур дозволяють абітурієнтові розвинути 

комунікативну ситуацію. Абітурієнт допускає 7 

помилок, які не перешкоджають адекватному 

сприйманню думки. 

101 – 109 При задовільних навичках читання та вимови, 

абітурієнт розуміє основний зміст тексту, пропонує 

адекватний переклад, може проінтерпретувати текст 

відповідно до існуючої структури. У відповіді 

допущено 6 і більше мовних помилок. 

Задовільний лексичний запас та розуміння 

правильного використання граматичних структур 

дозволяють абітурієнтові розвинути комунікативну 

ситуацію. Комунікативна мета досягається ним 

лише частково. Абітурієнт допускає 7 і більше 

помилок, які не перешкоджають адекватному 

сприйманню думки. 

110 – 119 При задовільних навичках читання та вимови, 

абітурієнт розуміє основний зміст тексту, пропонує 

адекватний переклад, може проінтерпретувати текст 

відповідно до існуючої структури. У відповіді 

допущено 6 і більше мовних помилок. 

Достатній лексичний запас дозволяють 

абітурієнтові здійснити чіткий монолог на задану 

тему. Абітурієнт допускає 6 і більше помилок, які  

не перешкоджають адекватному сприйманню 

думки. 

Середній 120 – 129 Абітурієнт демонструє задовільні фонетичні та 

інтонаційні навички при достатньо точному 
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розумінні змісту тексту. При перекладі допущено 3-

4 суттєвих неточності. Абітурієнт не зовсім чітко 

може визначити основні компоненти композиції 

твору під час його інтерпретації, а також має певні 

труднощі аналізу стилістичних засобів.  

Абітурієнт недостатньо вільно володіє 

монологічним мовленням. Вміє виділити та 

сформулювати основну думку розмовної ситуації, 

однак недостатнє знання фактичного матеріалу, 

недостатній лексичний запас не дозволяють йому 

висловити й аргументувати свою точку зору у 

процесі розвитку комунікативної ситуації. 

Абітурієнту не вистачає самостійності суджень, їх 

аргументації, новизни, лаконізму в досягненні 

комунікативної мети. Темп мовлення занижений. 

Абітурієнт допускає 3-5 мовних помилок, що 

суттєво не порушують сприймання сказаного. 

Середній 130 – 139 Абітурієнт демонструє задовільні фонетичні та 

інтонаційні навички при достатньо точному 

розумінні змісту тексту. При перекладі допущено 4-

5 суттєвих неточності. Абітурієнт не зовсім чітко 

може визначити основні компоненти композиції 

твору під час його інтерпретації, а також має певні 

труднощі аналізу стилістичних засобів.  

Абітурієнт недостатньо вільно володіє 

монологічним мовленням. Вміє виділити та 

сформулювати основну думку розмовної ситуації, 

однак недостатнє знання фактичного матеріалу, 

недостатній лексичний запас не дозволяють йому 

висловити й аргументувати свою точку зору у 

процесі розвитку комунікативної ситуації. Темп 

мовлення занижений. Абітурієнт допускає 3-5 

мовних помилок, що суттєво не порушують 

сприймання сказаного. 

140 – 149 Абітурієнт демонструє задовільні фонетичні та 

інтонаційні навички при достатньо точному 

розумінні змісту тексту. При перекладі допущено 3-

4 суттєвих неточності. Абітурієнт не зовсім чітко 

може визначити основні компоненти композиції 

твору під час його інтерпретації, а також має певні 

труднощі аналізу стилістичних засобів.  

Абітурієнт недостатньо вільно володіє 

монологічним мовленням. Вміє виділити та 

сформулювати основну думку розмовної ситуації, 

однак недостатнє знання фактичного матеріалу, 

недостатній лексичний запас не дозволяють йому 

висловити й аргументувати свою точку зору у 

процесі розвитку комунікативної ситуації. Темп 
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мовлення занижений. Абітурієнт допускає 3-5 

мовних помилок, що суттєво не порушують 

сприймання сказаного. 

Достатній 150 – 159 Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись 

стандартної вимови й інтонації, читає вказаний 

уривок, пропонує його прийнятний літературний 

переклад українською мовою. Абітурієнт достатньо 

повно розуміє зміст тексту та чітко його 

інтерпретує. Допускаються певні неточності у 

визначенні стилістичних засобів, характеристиці 

героїв твору, сюжетно-композиційної структури 

твору, а також 3-4 несуттєві помилки лексичного та 

граматичного характеру, що не впливають на 

загальне смислове сприйняття повідомлення. 

Абітурієнт чітко, логічно та повно висловлюється 

по темі розмовної ситуації, адекватно вживає 

вирази та кліше. Вміє висловлювати власні оцінки, 

полемізувати. Допускається недостатня 

аргументованість відповіді та її підсилення 

фактичним чи статистичним матеріалом; вживання 

3-4 лексичних або граматичних помилки. 

160 – 169 Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись 

стандартної вимови й інтонації, читає вказаний 

уривок, пропонує його прийнятний літературний 

переклад українською мовою. Абітурієнт достатньо 

повно розуміє зміст тексту та чітко його 

інтерпретує. Допускаються певні неточності у 

визначенні стилістичних засобів, характеристиці 

героїв твору, а також 3-4 несуттєві помилки 

лексичного та граматичного характеру, що не 

впливають на загальне смислове сприйняття 

повідомлення. 

Абітурієнт чітко, логічно та повно висловлюється 

по темі розмовної ситуації, адекватно вживає 

вирази та кліше. Вміє висловлювати власні оцінки, 

полемізувати. Допускається недостатня 

аргументованість відповіді та її підсилення 

фактичним чи статистичним матеріалом; вживання 

3-4 лексичних або граматичних помилки. 

170 – 179 Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись 

стандартної вимови й інтонації, читає вказаний 

уривок, пропонує його прийнятний літературний 

переклад українською мовою. Абітурієнт достатньо 

повно розуміє зміст тексту та чітко його 

інтерпретує. Допускаються певні неточності у 

визначенні стилістичних засобів, а також 3-4 

несуттєві помилки лексичного та граматичного 

характеру, що не впливають на загальне смислове 
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сприйняття повідомлення. 

Абітурієнт чітко, логічно та повно висловлюється 

по темі розмовної ситуації, адекватно вживає 

вирази та кліше. Вміє висловлювати власні оцінки, 

полемізувати. Допускається недостатня 

аргументованість відповіді та її підсилення 

фактичним чи статистичним матеріалом; вживання 

2-3 лексичних або граматичних помилки.  

Високий 180 – 189 Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись 

стандартів вимови й інтонаційного оформлення, 

читає вголос вказаний уривок тексту. Демонструє 

повне розуміння тексту, адекватний літературний 

переклад уривку, інтерпретацію тексту відповідно 

до існуючої схеми аналізу художнього твору та 

змістової наповненості усіх компонентів аналізу. 

Допускається 2-3 граматичні або лексичні помилки. 

Абітурієнт чітко, логічно та повно висловлюється 

по темі, адекватно вживає вирази та кліше. Вміє 

висловлювати власні оцінки, полемізує, 

аргументовано відстоює власну думку, оперує 

фактичним матеріалом, статистичними даними у 

процесі розвитку комунікативної ситуації. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки. 

190 – 199 Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись 

стандартів вимови й інтонаційного оформлення, 

читає вголос вказаний уривок тексту. Демонструє 

повне розуміння тексту, адекватний літературний 

переклад уривку, інтерпретацію тексту відповідно 

до існуючої схеми аналізу художнього твору та 

змістової наповненості усіх компонентів аналізу. 

Допускається 1-2 граматичні або лексичні помилки. 

Абітурієнт чітко, логічно та повно викладає свої 

думки англійською мовою, адекватно вживає 

вирази та кліше. Вміє висловлювати власні оцінки, 

полемізує, аргументовано відстоює власну думку, 

оперує фактичним матеріалом, статистичними 

даними у процесі розвитку комунікативної ситуації. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки. 

200 Абітурієнт чітко та виразно, дотримуючись 

стандартів вимови й інтонаційного оформлення, 

читає вголос вказаний уривок тексту. Демонструє 

повне розуміння тексту, адекватний літературний 

переклад уривку, інтерпретацію тексту відповідно 

до існуючої схеми аналізу художнього твору 

(інформація про автора, композиція твору, 

характеристика героїв твору, лексико-стилістичний 

аналіз твору, визначення теми та ідеї, власне 
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враження про твір) та змістової наповненості усіх 

компонентів аналізу. Допускається 1-2 граматичні 

або лексичні помилки. 

Абітурієнт чітко, логічно та послідовно викладає 

свої думки в монологічному мовленні, адекватно 

вживає вирази та кліше. Вміє висловлювати власні 

оцінки, полемізує, аргументовано відстоює власну 

думку, оперує фактичним матеріалом, 

статистичними даними у процесі розвитку 

комунікативної ситуації. Допускається 1-2 лексичні 

або граматичні помилки. 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Студент повинен забезпечити: 

1. Читання оригінального художнього тексту із повним його 

розумінням та виконанням адекватного літературного перекладу. 

2. Смислову інтерпретацію прочитаного уривку з елементами 

лексико-стилістичного аналізу (повідомлення коротких відомостей про 

автора, визначення жанру і відповідно структурних компонентів сюжету, 

характеристика головних героїв, аналіз мови твору, визначення лексичних/ 

синтаксичних/ фонетичних художніх засобів, визначення теми та ідеї, 

повідомлення особистого враження від прочитаного). 

3. Розвинути комунікативну ситуацію в межах тематики курсу. 

 

ЗРАЗОК ПЛАНУ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА 

АНАЛІЗУ СТАТТІ З МОВНИМИ КЛІШЕ  

Interpretation of the Text 

 

№ 

Suggested 

Pattern for 

Interpretati

on 

 

Phrases to Use 

1. Information 

about the 

author 
 The story (text, extract) under analysis is taken from 

(the novel, story, play etc.) written by... 

 N. is outstanding (famous, prolific etc.) writer 

(novelist, dramatist etc.), highly skilled narrator noted 

for... 

2. Gist  The bare facts of the story are as follows... 
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 The story is set in.. .  

 The events take place... 

 The events are centered round... 

 At the beginning (in the exposition) of the story the 

author… 

 The story begins (opens) with a/the description 

(analysis, comment, account of, characterization, 

recollection, generalization...) 

 The author covers on (describes, tells about, recounts 

the events, presents, dwells on, introduces, mentions, 

gives his account of…) 

 The complication comes when... 

 The climax (the decisive moment) is when…(the 

episode) 

 The story ends with... 

 In the end... 

 In conclusion... 

 The author uses (resorts to . . . )  different stylistic 

devices (metaphor, simile, etc.) 

3. Characteriz

ation 
 The main character(s) of the story (extract) is/are 

 The character(s) is/are described (portrayed,   depicted, 

presented) directly (indirectly) 

 To portray (describe) the character(s) the author uses 

(resorts to) direct/ indirect characterization 

 The author characterizes the character(s) 

- directly (through smb's description) using such   stylistic 

devices as... 

- indirectly (through the character's speech, actions, attitude 

to other people, etc.) 

 The secondary (minor) character(s) is (are)... 

 The author creates vivid, bright, colorful, flat,   round 

character(s) of.. 

4. Message 

(theme, 

idea) 

 The theme of the story is (concerns) 

 The theme is suggested by the title, clearly seen by the title, 

obvious, hidden, not easy to define immediately... 

 The idea of the story (extract) may be summed up as 

follows… 

 The idea is unmistakable, obvious 

 To my mind, the author's idea is... 

 The author casts light on (is concerned about, points out, 

raises the problem of, poses the   question about, stresses, 

accentuates, tries to convince, reveals, accuses, ridicules, 
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mocks at, criticizes, sympathizes with, brings into focus the 

idea of) 

  Use clichés, expressing opinion 

To my mind; in my opinion; from my point of view, as I see it; I 

think; as far as I'm able to judge; I don't quite understand what is 

meant by..., I'm afraid I'm not really very clear about..., I'm inclined 

to think that... 

5. General 

impression 
 My personal impression of the text (story,   extract) is 

extremely favorable 

 The general impression aroused by the story is that of 

affection (satisfaction, compassion, kindness, tension, being 

witness, disgust etc.) 

 I like the manner of the writer (humor, irony, language), the 

way the author portrays (depicts), the idea of the author that, 

the composition... 

 I'm interested in... 

 The text appeals to our sense of…/ makes us think about... 

 I share the author's idea... 

 I disagree with the author... 

 

List of situations to be developed: 

 

1. The Englishmen say: “There is no bad weather, there are bad clothes” What is 

your favorite season and why? Where would you like to live, in a place with same 

weather or different types of weathers? 

 

2. Travelling is the best way to spend free time. Do you like to travel by car? 

Do you think everyone should learn how to drive a car? 

 

3. Modern industry creates millions of new cars each year. Are there a lot of 

traffic jams in your city? Should people use more public transport? Why? 

Describe something you received that you really wanted. 

 

4. All people like to get presents for holidays. Tell about the best present you 

have ever received.  You should say: what it is, who gave it to you, why you 

wanted it, what your feelings after you got it. 

 

5. People say that money rules the world. Why are some people so materialistic? 

Do you think our friends have an effect on what we buy especially on young 

people? Why? 

 

6. Men and women are not the same in their habits of buying things. Do you think 

young men and women spend money on different things? Why do you think 

people want to show their social status? 
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7. What do the young people spend their money the most nowadays? Do you 

think people own more things than they really need these days? What are the 

negative effects of consumerism? 

 

8.  You have got your Bachelor’s Degree. Where did you study? How did you 

like your life in the university? Is there anything you want to change in your 

university? 

 

9. Speak about any country in the world you would like to live in. You should 

say: where it is, what it looks like, when you would like to live in. And explain 

why you would like to live in it. 

 

10. Do you still remember your children room? What did it look like? 

Do you think children should have their own rooms? Why? 

 

11. Is it common to own your own house in your country? What are the 

advantages of owning your own house? Do you think it is good idea to rent house 

to live? Why? 

 

12. Why do most young people live in apartments in cities? 

In big cities, the living space is getting smaller. Could you recommend some 

possible solutions on this? 

13. Do you like big cities? Why? Have you lived for a long time in your current 

city? Do you think this city will change in future? 

 

14. Which city of the world would you like to visit? Why? Do most people live in 

the big cities in your country? why? 

 

15. Who is your favorite movie star? Why do you like him? Do film stars popular 

in your country? Why do you think they are popular? 

 

16. Have you met an international films star ever? Would you like to be superstar 

someday? Why? 

 

17. Describe a party that you joined. You should say: where it was, who the 

guests are, what is the reason for party? 

 

18.  Are there any parties\event in your country that people participate with 

family? Why is family party important? What are the differences between family 

and friends party? 

 

19. How do you feel if you get a chance to represent your country? What is most 

valuable festival in your country? What activities and performances you can see 

in that festival? 
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20.  Do you like cooking? When was the last time you cooked? What kind of 

food do you dislike? Do you prefer home-cooked meal or eating outdoors? Why? 

 

21. Do you feel the cities are crowded nowadays? Which part of the city 

according to you is most crowded? Why are those places crowded? How do you 

feel in crowded place? Describe it. 

 

22.  Describe something you bought but have not used very much. You should 

say: 

What it was, when you bought it, why you did not use it.  What you did with it 

and is it still with you? 

 

23.  Talk about a time you complained about something, but finally got a good 

result. What you complained about, who you complained to, what action was 

taken and what the result of the action taken was. 

24.  Talk about a job which your grandparent did. You should say: what it was, 

how long he or she had this job, how he or she got the job, and whether you 

would like to have this job. 

 

25. How popular is shopping in your hometown? Why do young people prefer to 

shop online? How do you think shopping will be different in the future with now? 

 

26. Nowadays, Why do more people do shopping with think-less? Do you think 

advertisements influence you about what brand you buy? 

 

27. Rubbish is the greatest problem of modern society. What kind of things could 

recycled? Why is recycling system important? What are the effects of recycling 

on the land and sea? 

 

28. Do you usually complain? Why? How do you think companies should 

respond when they receive complains? 

Should companies give compensations to the people who complain? Why 

 

29. What do you think is the most difficult job? Is it interesting to do difficult 

jobs? 

Do difficult jobs deserve high salary? Is it easier or more difficult to get a job 

today than in the past? 

 

30. Do you think Robots can replace humans? How? What job do you think will 

be most popular in the future? What factors influence young people when they are 

deciding on their future jobs and careers? 
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