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ВСТУП
Мета фахових вступних випробувань – встановити рівень отриманих
студентами немовних спеціальностей практичних навичок та вмінь,
пов'язаних із такими видами мовленнєвої діяльності як читання й розуміння
прочитаного, а також рівень та обсяг володіння лексичними (вокабуляр) та
граматичними навичками для визначення здатності вступників засвоювати
мовний матеріал, що передбачений навчальною програмою «Іноземна мова
професійного спрямування» (для магістрів).
У ході тестування перевіряється мовна компетенція, яка є сукупністю
умінь і навичок у здійсненні мовних дій і операцій, що виконуються
іноземною мовою. Вступний тест, що пропонується носить комплексний
характер і дає можливість виявити таке:
• рівень володіння іншомовною (англійською) лексикою, що
характерна для тієї чи іншої спеціальності (базова фахова термінологія);
• рівень
володіння
основними
іншомовними
граматичними
структурами та явищами;
• наявність та рівень сформованості навичок читання та розуміння
прочитаного.
Під час проведення вступних випробувань на навчання за магістерськими
програмами екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до
опанування програмного матеріалу на основі оцінювання якості відповідей
на питання тесту, які перевіряють:
- вміння читати та повністю розуміти іноземні тексти суспільнополітичної, загальноекономічної та фахової тематики;
- вміння коректно користуватись опанованим вокабуляром фахового та
загально-економічного характеру;
- вміння користувалися набутими граматичними навичками,
необхідними для здійснення різних мовних операцій.
Програма тестування охоплює дисципліни:
1. «Іноземна мова»;
2. «Ділова іноземна мова».
Під час підготовки до вступного випробування рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
1. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ
Розділ "Читання"
Метою перевірки є такі знання і вміння:
1. Базова термінологія у різних дискурсах.
2. Лексичні, граматичні та стилістичні
літератури.

особливості

спеціальної
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3. Розуміння прочитаного тексту фахового або загальноекономічного
характеру.
Розділ "Граматика"
Метою перевірки є граматичний матеріал за темами:
1. Форми теперішнього часу.
2. Форми минулого часу.
3. Часові форми дієслова (активний та пасивний стан).
4. Модальні дієслова та способи їх перекладу.
5. Складнопідрядні речення з підрядними умовними (умовні речення 0, І,
II, III типу).
6. Узгодження часів.
7. Пряма та непряма мова.
8. Неособові форми дієслова. Інфінітив, герундій, дієприкметник, їх
функції.
9. Структура речення.
Розділ "Лексика"
Метою перевірки є лексичний матеріал для розвитку навичок різних видів
спілкування за фахом:
1. Базова термінологія у площині загальноекономічного дискурсу.
2. Базова термінологія у площині професійного дискурсу (за фахом).
2 СТРУКТУРА ТА ПРОЦЕДУРА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Тестування проводиться у письмовій формі.
На виконання тесту відводиться 120 хвилин.
Тестовий матеріал може включати такі види завдань:
А) перевірка засвоєного вокабул яру
- завдання, які націлюють студентів на вибір найкоректніших слів, що мають
заповнити пропуски у реченні (Multiple choice);
- завдання на пошук слова за його дефініцією;
- інші завдання
Б) перевірка розуміння прочитаного
- завдання, які перевіряють досконалість розуміння змісту прочитаного
шляхом визначення вірної відповіді на запитання з декількох запропонованих
(Multiple choice);
- завдання, які шляхом зіставлення міні-текстів та окремих речень, що
характеризують ці тексти, перевіряють повноту розуміння прочитаного;
- інші завдання.
В) перевірка засвоєння граматичних явищ
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- завдання, які націлюють студентів на вибір найкоректніших граматичних
форм, що мають заповнити пропускі у реченні (Multiple choice)
- завдання на співвідношення граматичних форми дієслів зі словамимаркерами часу (у відповідності до контексту);
- інші завдання.
3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
Оцінка за відповіді на всі питання є загальною і визначається як
середня. Тест містить 50 або 1000 одиниць завдань (залежно від ступеню
складності), кожне з яких оцінюється відповідно 1 або 2 балами.
Отже, максимальна можлива кількість балів дорівнює 100.
Загальна оцінка визначається відповідно до шкали, поданої нижче:
ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

(бали)
(90-100 балів)
(82-89 балів)
(75-81 балів)
(67-74 балів)
(60-66 балів)
Менше 60 балів

Національна
чотирибальна шкала
– «5» (відмінно)
– «4» (дуже добре)
– «4» (добре)
– «3» (задовільно)
– «3» (достатньо)
– «2» (незадовільно)
– «2» (незадовільно)

Рівні
високий
середній
достатній
недостатній
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