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ВСТУП
Метою проведення тестування з англійської мови під час вступних
випробувань для подальшого навчання за програмою магістра зі
спеціальності «Політологія» є встановлення ступеня володіння іноземною
мовою, що визначений у стандартах освіти. Рівень володіння англійською
мовою має бути не нижче рівня В2 за шкалою Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти, після завершення курсу навчання за
програмою бакалавра. За результатами тесту робиться висновок про
здатність абітурієнта успішно опанувати програму навчання в магістратурі.
Очікується, що під час виконання завдань вступаючи до магістратури
продемонструють практичні навички та вміння, пов’язані із такими видами
мовленнєвої діяльності як: 1) читання та розуміння прочитаного.
Учасники тестування повинні продемонструвати вміння розуміти зміст, а
також деталі тексту, вилучати специфічну інформацію, зосереджуючись на
фактичному матеріалі; 2) володіння граматичним матеріалом, тобто
головними об’єктами контролю виступають граматичні вміння вступників
для визначення їх здатності засвоювати мовний матеріал, що передбачений
навчальною програмою для магістрів; 3) говоріння, очікується, що
вступники до магістратури здатні висловлювати свої думки у прямому
спілкуванні з екзаменаторами в ситуаціях, які імітують спілкування у
реальних обставинах. Учасники тестування мають продемонструвати
вміння робити запит інформації та реагувати на репліки, формулювати свої
думки (у формі опису, пояснення) та виражати своє ставлення до події тощо.
Тривалість усного висловлювання становить 2-3 хв.. Під час усної
частини екзамену вступники демонструють уміння висловлюватися у формі
монологу та вести діалог на запропоновану тематику, що пов’язана з
майбутньою професійною діяльністю.
У ході тестування перевіряється мовна компетенція, яка є сукупністю умінь і
навичок у здійсненні мовних дій та операцій, що виконуються англійською
мовою. Вступний тест, що пропонується, носить комплексний характер і
дає можливість виявити наступне:
- рівень сформованості навичок читання та розуміння прочитаного;
- рівень володіння фаховою лексикою;
- рівень
володіння
основними
англомовними
граматичними
структурами та явищами;
- наявність та рівень сформованості уміння висловлюватися у формі
монологу та вести діалог на запропоновану тематику.
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1. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА
В ході вступних випробувань з англійської мови для подальшого
навчання за програмою магістра зі спеціальності 052 «Політологія» вступник
має: прочитати текст та виконати 5 завдань після тексту, дати відповіді на 25
граматичних завдань
Рекомендовано повторити наступний граматичний матеріал за
темами:
1. Артикль (означений, неозначений, відсутність артиклю).
2. Іменник (множина, відмінки, іменник у функції означення).
3. Числівник (кількісні, порядкові, дроби).
4. Прийменник.
5. Сполучники і сполучені слова (сурядність та підрядність).
6. Займенники (особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, заперечні,
означальні). Функції займенника «one».
7. Прикметник (ступені порівняння). Функції прикметника в реченні.
8. Прислівники (часу, місця, частотності, ступеня, способу дії), іх ступені
порівняння.
9. Дієслово. Три форми дієслова. Правильні та неправильні дієслова.
10. Часова система дієслова в активному та пасивному стані (значення,
формування).
11. Модальні дієслова та іх еквіваленти. Модальні дієслова з префектним
інфінітивом.
12. Інфінітив, його форми (Active, Passive, Indefinite, Perfect) та функції.
Конструкції з інфінітивом (Complex, Object, Complex Subject).
13. Participle I, Gerund іх форми (Active, Passive, Indefinite, Perfect) та функції.
Звороти з Participle I ті герундієм.
14. Функції Participle II в реченні.
15. Структура англійського простого особового речення.
16. Вираження характеристики предмета (особи), його місцезнаходження,
наявності (існування) за допомогою дієслова «be» та приналежності за
допомогою дієслова «have».
17. Поняття про де агентивне висловлювання (неозначено особові, безособові
речення та пасивні речення).
18. Структура питальних речень (загальне, спеціальне, альтеративне,
розділове запитання).
19. Спонукальне речення.
20. Складносурядне і складнопідрядне речення, типи останнього (підметове,
додаткове, означальне, обставинне). Безсполучникові додаткові речення.
21. Узгодження часів.
22. Поняття про інвертований порядок слів у реченні. Посилю вальні
конструкції.
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Приблизний перелік тем до монологічного висловлювання за фаховою
тематикою до екзамену.
1.It has been said that “America is the only true democracy in the Western
world”. Do you agree with this statement?
2.What are the main differences in the Constitution of the USA, Ukraine?
3.What kinds of monarchy can you name? What are the pluses and minuses of
living in the country ruled by king or queen?
4.If you were to appoint the members of the Cabinet of Ministers what criteria
would you rely on?
5.What international treaties are possibly to be signed in the nearest future?
Why?
6.Do all countries in the world succeed in protecting the rights of all their
citizens?
7.Humanists and pacifists of 1960s demanded abolishing of wars and considered
the idea of the United States of Europe. Can you say that the humanist-pacifist
dream of the United States of Europe came true in the XXI century?
8.Is further enlargement of the EU possible?
9.Imagine you are a politician just before an election. Give your plans and
intensions for making improvements in keeping law and order in Ukraine.
10. What do you think about the following statement: “The greater the number of
laws and enactments, the more thieves and robbers there will be (Lao Tzu)”?
11. What do you think about the following statement: “A level of education
defines future life of a person”?
12. It has been said that “Wherever law ends, tyranny begins” (John Locke “Two
treaties of Government, 1960”). Do you agree with this statement?
2. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для абітурієнтів, що
вступають до магістратури за спеціальністю
052 «Політологія» (денне відділення)
Білет складеться з 2-ох частин. Перша тестова частина містить перевірку
вмінь з читання та володіння функціями мови, а також – знань з граматики.
Друга частина – усна розгорнута відповідь на питання протягом 2-3 хвилин.
Розподіл часу під час випробувань:
І частина – 40 хвилин;
ІІ частина – 40 хвилин.
Тривалість екзамену складає 1 годину 20 хвилин.
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3. ЗРАЗОК БІЛЕТА
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
1частина екзамену з дисципліни
«Іноземна мова (англійська)»
для вступних випробувань до магістратури
зі спеціальності 052 «Політологія»
(денне відділення)

ТЕСТУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ
І. Read the text “The Police and the Public”, for questions 1 – 5 choose the best
answer.
The Police and the Public

There is no national police force in Britain. All police employees work for one
of the forty or so separate forces which each have responsibility for a particular
geographical area. Originally, these were set up locally. Only later did central
government gain some control over them. It inspects them and has influence over
senior appointments within them.
The exception to this system is the Metropolitan Police Force, which polices
Greater London. The “Met” is under the direct control of central government. It also
performs certain national police functions such as the registration of all crimes and
criminals in England and Wales and the complication of the missing persons register.
New Scotland Yard is the famous building which is the headquarters of its Criminal
Investigation Department (CID).
There was a time when a supposedly typical British policeman could be found
in every tourist brochure for Britain. His strange-looking helmet and the fact that he
did not carry a gun made him a unique symbol for tourists. The image of the friendly
British “bobby” was positive one.
In the 1960s the situation began to change. First, in response to an increasingly
motorized society and therefore increasingly motorized crime, the police themselves
started patrolling in cars. As a result, individual police officers became remote figures
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and stopped being the familiar faces that they once were. Nevertheless, there is still a
great deal of public sympathy for the police. It is felt that they are doing an
increasingly difficult job under difficult circumstances. British police still do not
carry guns in the course of normal duty (although all police stations have a store of
weapons).
1. The main idea of the text is:
a) New Scotland Yard is a headquarter.
b) the police force in Britain differs from others.
c) police officers did not become remote figures.
d) the “Met” polices France.
2. According to the text
a) the situation began to change in the 1960s.
b) in the 1960s the government began to change.
c) the situation began to change in the 1860s.
d) in the 1860s the police began to change.
3. In the text the word “bobby” means
a) a helmet
b) a gun
c) a policeman
d) a police station
4. Another good title for the text is
a) Power to Public!
b) Police force in Wales.
c) Crimes and criminals.
d) Police force in Britain.
5. The abbreviation “Met” means
a) Criminal Investigation Department
b) Multibutton Electronic Telephone
c) Metropolitan Police Force
d) Mesh-Emitter Transistor.
ТЕСТУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК
ІІ.

Fill in the correct word
1. Our …….. are highly motivated. We really believe in success of our business.
a) staff
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b) reputation
c) competitors
d) advertising
2. Intellectual property crimes include …….. and piracy.
a) damages
b) counterfeiting
c) bribery
d) burglary
3. In every bankruptcy, there are generally three classes of creditors. These ……..
secured creditors, priority creditors, and unsecured creditors or general
creditors.
a) contain
b) include
c) consist
d) insert
4. The …….. is innocent until proved guilty.
a) claimant
b) witness
c) jury
d) suspect
5. Theft is taking the property of another without right or …….. .
a) resolution
b) license
c) permission
d) settlement
6. As my mother wanted me to be an educated man, she made her son
_____foreign languages.
a. to study
b. study
c. studies
d. will study
7.
a.
b.
c.
d.

I saw ____ the dictionary.
him to take
him take
he has taken
he will take

8. The teacher told ____ a test.
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a. us to write
b. us write
c. that we will write
d. we to write
9.
a.
b.
c.
d.

The experiments were reported ____ successful.
be
have to be
to be
will be

10. Mobile phone ____ to be the most convenient means of communication.
a. to appear
b. appearing
c. being appeared
d. appears
11. My friend is known ____ a good lawyer.
a. to be
b. be
c. will be
d. is
12. Our teacher allows ____ to use dictionaries at the lesson.
a. we
b. us
c. ours
d. ourselves
13. What makes you ____ such rush actions?
a. to do
b. will do
c. do
d. did
14. She told ____ an essay.
a. us write
b. we must writing
c. we are writing
d. us to write
15. Your words made me ____ uncomfortable.
a. feel
b. feels
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c. to feel
d. feelings
16. Everybody expected her ____ Pete.
a. marry
b. to marry
c. to marring
d. marring
17. I want Jack ____ to the party.
a. to be invited
b. inviting
c. be invited
d. invite
18. You cannot expect anyone _____ it at once.
a. to do
b. doing
c. have to do
d. to doing
19. What did you expect ____?
a. happens
b. to happening
c. happened
d. to happen
20. I did not hear you ____ in.
a. to come
b. come
c. comes
d. would come
21. She asked the witness _____ them about it.
a. to tell
b. telling
c. tell
d. to telling
22. This house ____ to have been built in the eighteenth century.
a. to say
b. say
c. are said
d. is said
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23. The book “Harry Porter” appears ____ into many foreign languages.
a. to translate
b. to have been translated
c. translated
d. will be translated
24. Pete ____ to know her address.
a. is likely
b. to be
c. are
d. will
25. He does not appear ____ a very intelligent man.
a. will
b. was
c. to be
d. is
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № від
Зав. кафедрою проф..

Екзаменатори

2017 р.
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УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
І1частина екзамену з дисципліни
«Іноземна мова (англійська)»
для вступних випробувань до магістратури
зі спеціальності 052 «Політологія»
(денне відділення)

Answer the following question and support your view-point:
Do all countries in the world succeed in protecting the rights of all their citizens?
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № від
Зав. кафедрою проф..

2017 р.

Екзаменатори

4. Критерії оцінювання
Критерії оцінювання теста
І частина
1. Завдання на перевірку навичок читання – 15 балів.
За кожну вірну відповідь надається 3 бали
2. Завдання на перевірку граматичних навичок –50 балів.
За кожну вірну відповідь надається 2 бали
Всього – 60 балів
ІІ частина
1.
2.
3.
4.

Критерії оцінювання усного висловлювання
Відповідність відповіді заданій темі (з точки зору змісту, повноти
розкриття теми) – 10 балів.
Відповідність стилю висловлювання – 5 балів.
Граматика (правильність, різноманітність використання) – 5 балів.
Лексика (використання термінології, різноманітність лексики, що
використовується ) – 5 балів.

Всього – 25 балів
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5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Максимальна можлива кількість балів рейтингу, яку може отримати
вступник за екзамен – 90 балів.
І частина (написання тесту) – 65 балів
ІІ частина (усна відповідь) – 25 балів
Всього – 90 балів
Крім того, враховується середній бал з додатку до диплома бакалавра (5
балів), участь в олімпіадах з професійно орієнтованих дисциплін (1 бал),
наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру англійською
мовою (2 бали)., а також наявність сертифікатів про складання міжнародних
мовних іспитів FCE, CAE або IELTS (2 бали).
Всього – 10 балів
.
Шкала оцінювання вступних випробувань з урахуванням
преміальних рейтингових балів
Шкала рейтингу
для Університету
Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою
імені Альфреда
Нобеля
90-100
5 (відмінно)
75-89
4 (добре)
60-74
3 (задовільно)
0-59
2 (незадовільно)
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