
 

  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вступний іспит з англійської мови є частиною вступного випробування за 

спеціальністю 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня у Приватній 

установі «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний 

інститут «Бейт-Хана». 

Вступне випробування має на меті виявити рівень засвоєння знань та 

вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, 

здійснити перевірку знань та умінь абітурієнтів з основних аспектів 

практичного курсу англійської мови, базових теоретичних мовних дисциплін, а 

також перевірку навичок володіння ними писемним мовленням різних 

функціональних стилів, що визначає готовність вступників до здобуття 

освітнього рівня «магістр». 

Вступне випробування з англійської мови  передбачає перевірку і оцінку 

сформованості у студентів мовної, комунікативної та країнознавчої 

компетенції, наявності у них знань основ теорії мови. 

Комунікативна компетенція містить в собі ряд складових, володіння 

якими повинні продемонструвати студенти під час складання  вступного 

випробування, а саме: 

 лінгвістичну компетенцію, що включає знання про систему і структуру 

мови і правил її функціонування в процесі комунікації на іноземній мові, 

здатність використовувати формальні засоби та оперувати правилами, за 

допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в осмисленні 

висловлювання; 

 дискурсивну компетенцію, до якої входить здатність до спілкування у 

параметрах текстової діяльності, здатність планувати власну мовну 

поведінку, розуміти і передавати інформацію в зв’язних, логічних 

висловлюваннях, будувати й організовувати висловлювання відповідно 

до мети спілкування; 



 соціолінгвістичну компетенцію, яка виявляється у здатності здійснювати 

різні види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби 

відповідно до сфери спілкування; 

 соціокультурну компетенцію, до якої входять уміння оперувати знаннями 

про національно-культурні особливості англомовних країн та уміння 

будувати свою мовну поведінку з урахуванням цих особливостей і норм. 

На вступному випробуванні абітурієнти повинні продемонструвати 

вільне володіння англійською мовою в усній та письмовій формах на базі 

лексичного запасу в обсязі програмних вимог для вживання в продуктивних та 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності. 

 2.  ВИМОГИ НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ  

Вступне випробування передбачає визначення рівня знань практичних та 

теоретичних аспектів англійської мови вступників для навчання в магістратурі. 

Особи, які вступають до магістратури, повинні володіти комплексом 

лінгвістичних знань, необхідних для навчання за обраним напрямом та 

проведення майбутнього магістерського дослідження. 

На вступному випробуванні з англійської мови вступники повинні 

продемонструвати: 

 вільне володіння навичками читання, перекладу та переказу 

англійського тексту суспільно-політичного спрямування; 

 вільне володіння англійською мовою, комунікативну компетенцію, 

вміння формулювати думки в різних видах мовленнєвої діяльності і 

сферах спілкування; 

 знання граматичних засад англійської мови; 

 багатий лексичний запас, його вільне використання в рецептивних та 

продуктивних видах мовленнєвої діяльності; 



 уміння розкривати суть поставленої проблеми, систематизувати та 

інтерпретувати аналізовані лінгвістичні явища. 

 

 3. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Вступне випробування з англійської мови до магістратури  передбачає 

виконання трьох екзаменаційних завдань з практичних аспектів англійської 

мови. Об’єктом іспиту є професійно-практичні вміння абітурієнтів. 

Перше завдання: Прочитати, перекласти та переказати  англійський текст. При 

перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться: 

 відповідність поставленої відповіді завданню; 

 фонетична та інтонаційна грамотність; 

 знання правил читання; 

 -лексико-граматична коректність. 

Завдання оцінюється максимально в 30 балів. 

 

 Друге завдання: Перекласти письмово англійською мовою речення, які 

містять лексико-граматичний матеріал, передбачений навчальними робочими 

програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Підібрані речення 

містять зразки мови і мовлення (граматичні структури, лексичні одиниці), які 

відбивають типові і важливі граматичні та лексичні явища англійської мови, 

включені в граматичний, лексичний, а також тематичний програмні мінімуми. 

При перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги береться лексико-

граматична коректність перекладу. 

Завдання оцінюється максимально в 30 балів (по 3 бали за кожне вірно 

перекладене речення). 

 

Третє завдання: Зробити усне повідомлення на запропоновану тему. При 

перевірці та оцінюванні цього завдання до уваги беруться: 

 відповідність темі висловлювання; 

 логічна послідовність; 



 лексико-граматична насиченість; 

 мовна коректність; 

 обсяг висловлювання. 

Це завдання спрямоване на перевірку: сформованості рівня мовленнєвої 

діяльності, лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння системних знань 

про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та 

мовленнєвих умінь, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в 

усному, так і в писемному спілкуванні. 

Розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні 

міркування і почуття, абітурієнт повен використовувати формули мовленнєвого 

етикету, прийняті в англомовних країнах, автентичні засоби вираження. Від 

вступників очікують уміння правильно і відповідно до ситуації 

використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд 

фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних виразів; відповідних 

граматичних форм (часові форми дієслова, допоміжні дієслова, та дієслова-

зв’язки, іменники, прикметники тощо). 

Усне повідомлення на задану тему - максимально оцінюється в 40 балів. 

 

При виконанні усіх зазначених завдань до уваги беруться всі граматичні, 

лексичні та орфографічні помилки. Використання словників не допускається. 

Теми для усного повідомлення: 

1. Проблеми навколишнього середовища у світі. 

2. Сучасні засоби масової інформації. 

3. Україна на міжнародній арені. 

4. Актуальні проблеми сьогодення. 

5. Батьки і діти: відносини поколінь. 

6. Сучасна освіта. Проблеми та перспективи її розвитку. 

7. Освіта у Великобританії: її історія та принципи. 

8. Роль мистецтва у формуванні особистості. 



9. Історія розвитку кінематографа. Моє улюблене кіно. 

10.  Спортивні досягнення в Україні та світі. 

11. Література в сучасному світі. Роль книги у житті людини. 

12. Музика як вид мистецтва. Музика, якій я віддаю перевагу. 

13. Живопис як вид мистецтва. Різновиди живопису. 

14. Театр і кіно в сучасному суспільстві. 

15. Свята і народні звичаї  в Україні. 

16. Сучасні засоби зв’язку: переваги та недоліки. 

17.  Видатні українці. 

18. Найновіші технологічні досягнення людства. 

19.  Сучасна політична ситуація у світі. 

20. Роль грошей у нашому житті.  

 

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

 Іменник 

 Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок). 

 Іменникові словосполучення. 

 Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні 

іменники, речовини, збірні поняття). 

 Артикль 

 Означений і неозначений. 

 Нульовий артикль. 

 Прикметник 

 Розряди прикметників. 

 Ступені порівняння прикметників. 

 Числівник 

 Кількісні, порядкові та дробові числівники. 



 Займенник 

 Розряди займенників. 

 Дієслово 

 Правильні та неправильні дієслова. 

 Спосіб дієслова. 

 Часо-видові форми. 

 Модальні дієслова. 

 Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник). 

 Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, 

складний присудок). 

 Прислівник 

 Розряди прислівників. 

 Ступені порівняння прислівників. 

 Прийменник 

 Типи прийменників. 

 Сполучники 

 Види сполучників. 

 Речення 

 Прості речення. 

 Складні речення. 

 Безособові речення. 

 Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). 

 Пряма й непряма мова 

 Словотвір 
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