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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
здатності  вступника  до  опанування  навчальної  програми  на  основі  здобутих  раніше
компетентностей.

Програма фахового випробування з другої іноземної (англійської) мови складена
для  абітурієнтів,  які  вступають  на  перший  курс  з  нормативним  терміном  навчання  зі
спеціальності  014.02 Середня освіта (Мова і  література (німецька)  магістерського рівня
вищої освіти. Для здобуття ступеня магістра за відповідною спеціальністю приймаються
особи, які здобули: освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або вищого ступеня (рівня).

Метою  фахового  вступного  випробування  є  перевірка  та  оцінка  мовної,
комунікативної  та  лінгвокраїнознавчої  компетенції,  наявності  належних  знань  з
англійської мови, необхідних для навчання за відповідною спеціальності магістерською
програмою.

Форма проведення фахового випробування – письмова.
Структура екзаменаційного білету включає одну комунікативну тему з переліку,

яку абітурієнт повинен розкрити у письмовій формі.
Під  час  фахового  випробування  абітурієнт  повинен  продемонструвати  володіння

іноземною мовою (англійською) в її письмовій формі на базі лексичного запасу в обсязі
програмних вимог. 

Обсяг письмового повідомлення не менше 200 слів. 
Структура екзаменаційної оцінки визначається критеріями оцінювання відповіді

вступника на завдання в екзаменаційному білеті
У  підсумку  результати  фахового  вступного  випробування  оцінюються  за  200-

бальною  шкалою,  мінімальна  позитивна  оцінка  фахового  вступного  випробування
складає 100 балів.

Система оцінювання 200-бальна.  Загальна кількість  балів,  яку абітурієнт  може
отримати за вступне випробування з англійської мови як фаху – 200 балів,  мінімальна
позитивна оцінка вступного випробування складає 100 балів.

Час, який відводиться на виконання завдання, – 40 хвилин.

2. Зміст програми
Тематика для вступного випробування:

1. Система вищої освіти в Україні/країні, мова якої вивчається(на вибір): програми,
типи вищих закладів освіти, навчальні програми, іспити та заліки, студентське життя..

2.  Професійні  та моральні  якості  сучасного вчителя іноземної  мови,  його роль та
місце у вихованні молодого покоління.

3.  Особистісна  ідентифікація:  опис  зовнішності,  характеру,  освіта,  професійні
вміння, захоплення, життєві цінності.

4.  Роль  спорту  та  активного  способу  життя:  суть  здорового  способу  життя,  роль
спорту в суспільстві.

5.  Вибір  майбутньої  професії:  критерії  вибору,  необхідні  вміння  та  навички  за
обраною спеціальністю.

6.  Основні  відомості  про  Україну/країну,  мова  якої  вивчається:  географічне
положення, ландшафт, населення, великі місця.

7. Столиця України/країни мова якої вивчається(на вибір): розташування, місця, які
варто відвідати і чому.
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8. Подорожі в житті сучасної людини: основні засоби транспорту, роль подорожей.
9. Охорона здоров’я:система охорони здоров’я в Україні/країні, мова якої вивчається:

система медичних закладів, хвороби, їх лікування.
10.  Особистість  та  суспільство:  роль  особистості  в  суспільстві,  видатні  постаті  в

Україні/країні, мова якої вивчається.
11. Переваги або недоліки життя у великому місті або селі.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за такими критеріями
Кількість

балів
Характеристика відповіді абітурієнта

190-200 Завдання  виконане  повністю.  Текст  укладено  логічно  й  послідовно.
З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні
змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті є сполучники
сурядності  та  підрядності,  слова-зв’язки,  вставні  слова  тощо.  Стиль
висловлення,  ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають
меті  написання.  Продемонстровано  достатній  словниковий  запас  для
вирішення заданої  комунікативної  ситуації.  Можлива наявність  лексичних
або граматичних помилок (максимум три), що не впливають на розуміння
написаного.

182-189 Завдання  виконане  повністю.  Текст  укладено  логічно  й  послідовно.
З’єднувальні  елементи  здебільшого  забезпечують  зв’язок  між  частинами
тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті
є  сполучники  сурядності  та  підрядності.  Стиль  висловлення,  ознаки
відповідно  до  формату  тексту  повністю  відповідають  меті  написання.
Продемонстровано  достатній  словниковий  запас  для  вирішення  заданої
комунікативної  ситуації.  Можлива  наявність  лексичних  або  граматичних
помилок (максимум п’ять), що не впливають на розуміння написаного.

174-181 Завдання  виконане  на  достатньому  рівні.  Текст  укладено  логічно  й
послідовно.  З’єднувальні  елементи  здебільшого  забезпечують  зв’язок  між
частинами  тексту  на  рівні  змістових  абзаців,  а  також  окремих  речень  в
абзацах. У тексті переважають прості речення. Подекуди не дотримано стиль
висловлення.  Продемонстровано  достатній  словниковий  запас  для
вирішення заданої  комунікативної  ситуації.  Можлива наявність  лексичних
або граматичних помилок (максимум сім),  що не впливають на розуміння
написаного.

164-173 Абітурієнт уміє побудувати письмове повідомлення. У тексті бракує вступу
або кінцівки. У тексті переважають прості речення. Подекуди не дотримано
стиль  висловлення.  Продемонстровано  достатній  словниковий  запас  для
вирішення заданої комунікативної ситуації, проте кількість слів менше 200.
Можлива  наявність  лексичних  або  граматичних  помилок  (максимум
дев’ять), що не впливають на розуміння написаного.

160-163 Абітурієнт  уміє  побудувати  невелике  письмове  повідомлення  (менше  200
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слів).  У  тексті  бракує  вступу  або  кінцівки.  У  тексті  переважають  прості
речення.  Подекуди  не  дотримано  стиль  висловлення.  Абітурієнт
використовує  обмежений  словниковий  запас  та  елементарні  граматичні
структури. Значна кількість лексичних або граматичних помилок (10–15), що
впливають на розуміння написаного.

135-159 Абітурієнт  має  труднощі  у  вирішенні  поставленого  комунікативного
завдання  в  ситуаціях  на  задану  тему,  знає  найбільш  поширені  вивчені
словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у писемному
мовленні, допускає більше 15 помилок.

100-134 Абітурієнт  знає  найбільш  поширені  вивчені  слова,  проте  не  завжди
адекватно  використовує  їх  у  писемному  мовленні,  допускає  більше  15
помилок.
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