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ЛУЦЬК – 2021  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків, вихід України на 

міжнародний ринок спричинили необхідність підготовки фахівців, які б 

володіли іноземною мовою (ІМ) на професійному рівні. Володіння ІМ стало 

нагальною потребою сучасного фахівця, адже воно дозволяє реалізувати різні 

аспекти професійної діяльності, а саме: своєчасно знайомитися й долучатися до 

новітніх технологій, відкриттів і тенденцій у розвитку науки і техніки, 

встановлювати професійні контакти із зарубіжними партнерами тощо. 

За Рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти випускники вищих 

немовних навчальних закладів мають володіти професійно орієнтованими 

іншомовними навичками і вміннями в усіх видах мовленнєвої компетенції, 

рівень сформованості яких визначається на основі освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця. 

 

Елементарний користувач (Basic user) 

 

А1 – Інтродуктивний (breakthrough) 

А2 – Середній (waystage) 

 

Незалежний користувач (Independent user) 

 

В1 – Рубіжний (threshold) 

В2 – Просунутий (vantage) 

 

Досвідчений користувач (Proficient user) 

 

С1 – Автономний (effective operational 

proficiency)  

С2 – Компетентний (mastery) 

 

Мета: систематизувати та узагальнити базові уміння і навички стосовно 

мовленнєвої компетентності у читанні, а також мовних лексичних та 

граматичних компетентностей.  

Пререквізити: володіння фаховими компетентностями, що формуються 

під час вивчення дисципліни «Іноземна мова» першого (бакалаврського рівня) 

вищої освіти. 



Завдання:  

- сформувати вміння самостійно читати і розуміти автентичні тексти 

за визначений проміжок часу; 

- розвинути уміння аналізувати прочитаний текст, виокремлювати 

ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки на 

основі прочитаного; 

- сформувати навички використання різних технік роботи з текстом; 

- удосконалити мовленнєві та мовні граматичні і лексичні 

компетентності. 

Абітурієнт повинен вміти: 

• читати текст і визначати мету, ідею висловлення; 

• читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому 

мовному матеріалі; 

• читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і 

жанрів; 

 • диференціювати основні факти та другорядну інформацію; 

• розрізняти фактичну інформацію та враження; 

• розуміти точки зору авторів текстів; 

• працювати з різножанровими текстами; 

• переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної 

інформації для виконання певного завдання; 

• визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його 

частинами; 



• встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з 

рідною мовою, пояснень у коментарі. 

• аналізувати й зіставляти інформацію; 

• правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури; 

• встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту. 

 

ПРОГРАМА 

вступних випробувань із дисципліни  

Іноземна мова (англійська) 

  

Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Програма вступних 

випробувань з іноземної мови (англійська мова) для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти укладена 

на основі Програми єдиного вступного іспиту, затвердженої наказом МОН № 

411 від 28 березня 2019 року, з урахуванням Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).  

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а 

також за тематикою (лексико-граматичні завдання та завдання для читання).  

Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до 

когнітивно-мовленнєвої діяльності. 

Назва теми 

1. Особистісна сфера Граматичний матеріал 

1.1. Повсякденне життя і його проблеми. 

Сім’я. Родинні стосунки. 

Характер людини. 

Іменник 

Граматичні категорії (однина та множина, 

присвійний відмінок). Іменникові 

словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні 

назви: конкретні, абстрактні іменники, 

речовини, збірні поняття). 

1.2. Помешкання. 

Режим дня. 

Здоровий спосіб життя. 

Артикль 

Означений і неозначений. 

Нульовий артикль. 

1.3. Дружба, любов. Прикметник 



Стосунки з однолітками, у колективі. Розряди прикметників. 

Ступені порівняння прикметників. 

1.4. Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

Числівник 

Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

2. Публічна сфера Граматичний матеріал 

2.1. Погода. Природа. Навколишнє 

середовище. 

Займенник 

Розряди займенників. 

2.2.  

Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Дієслово 

Правильні та неправильні дієслова. 

Спосіб дієслова. 

Часо-видові форми. 

Модальні дієслова. 

2.3. Культура й мистецтво в Україні та в 

країні, мову якої вивчають. 

Спорт в Україні та в країні, мову якої 

вивчають 

Література в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. 

Засоби масової інформації. 

Дієслово.  

Дієслівні форми (інфінітив, герундій, 

дієприкметник). 

Конструкції з дієслівними формами 

(складний додаток, складний підмет, 

складний 

присудок). 

2.4. Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. 

Одяг. 

Покупки. 

Харчування. 

 

Прислівник 

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників. 

2.5. Науково-технічний прогрес, видатні 

діячі науки. 

Україна у світовій спільноті. 

Прийменник 

Типи прийменників. 

2.6. Свята, пам’ятні дати, події в Україні 

та в країні, мову якої вивчають. 

 Традиції та звичаї в Україні та в країні, 

мову якої вивчають. 

Сполучники 

Види сполучників. 

2.7. Видатні діячі історії та культури 

України та країни, мову якої вивчають.  

Визначні об’єкти історичної та культурної 

спадщини України та країни, мову якої 

вивчають. 

Речення 

Прості речення. 

Складні речення. 

Безособові речення. 

2.8. Музеї, виставки. 

Живопис, музика. 

Кіно, телебачення, театр. 

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

 

2.9. Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

Пряма й непряма мова 

3. Освітня сфера  

3.1. Освіта, навчання, виховання. 

Студентське життя. 

Система освіти в Україні та в країні, мову 

якої вивчають. 

Словотвір 

3.2. Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 

 

 



ПРОГРАМА 

вступних випробувань із дисципліни  

Німецька мова  

  

 Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Програма вступних 

випробувань з іноземної мови (німецька мова) для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти укладена 

на основі Програми єдиного вступного іспиту, затвердженої наказом МОН № 

411 від 28 березня 2019 року, з урахуванням Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).  

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а 

також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).  

Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до 

когнітивно-мовленнєвої діяльності. 

Назва теми 

1. Особистісна сфера Граматичний матеріал 

1.1. Повсякденне життя і його проблеми. 

Сім’я. Родинні стосунки. 

Характер людини. 

Іменник 

Граматичні категорії (однина та множина, 

присвійний відмінок). Іменникові 

словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні 

назви: конкретні, абстрактні іменники, 

речовини, збірні поняття). 

1.2. Помешкання. 

Режим дня. 

Здоровий спосіб життя. 

Артикль 

Означений і неозначений. 

Нульовий артикль. 

1.3. Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі. 

Прикметник 

Розряди прикметників. 

Ступені порівняння прикметників. 

1.4. Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

Числівник 

Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

2. Публічна сфера Граматичний матеріал 

2.1. Погода. Природа. Навколишнє 

середовище. 

Займенник 

Розряди займенників. 

2.2.  

Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Дієслово 

Правильні та неправильні дієслова. 

Спосіб дієслова. 

Часо-видові форми. 

Модальні дієслова. 



2.3. Культура й мистецтво в Україні та в 

країні, мову якої вивчають. 

Спорт в Україні та в країні, мову якої 

вивчають 

Література в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. 

Засоби масової інформації. 

Дієслово.  

Дієслівні форми (інфінітив, дієприкметник). 

Конструкції з дієслівними формами 

(складний додаток, складний підмет, 

складний 

присудок). 

2.4. Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. 

Одяг. 

Покупки. 

Харчування. 

 

Прислівник 

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників. 

2.5. Науково-технічний прогрес, видатні 

діячі науки. 

Україна у світовій спільноті. 

Прийменник 

Типи прийменників. 

2.6. Свята, пам’ятні дати, події в Україні 

та в країні, мову якої вивчають. 

 Традиції та звичаї в Україні та в країні, 

мову якої вивчають. 

Сполучники 

Види сполучників. 

2.7. Видатні діячі історії та культури 

України та країни, мову якої вивчають.  

Визначні об’єкти історичної та культурної 

спадщини України та країни, мову якої 

вивчають. 

Речення 

Прості речення. 

Складні речення. 

Безособові речення. 

2.8. Музеї, виставки. 

Живопис, музика. 

Кіно, телебачення, театр. 

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

 

2.9. Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

Пряма й непряма мова 

3. Освітня сфера  

3.1. Освіта, навчання, виховання. 

Студентське життя. 

Система освіти в Україні та в країні, мову 

якої вивчають. 

Словотвір 

3.2. Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 

 

 

ПРОГРАМА 
вступних випробувань із дисципліни  

Французька мова  

 

Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Програма вступних 

випробувань з іноземної мови (німецька мова) для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти укладена 

на основі Програми єдиного вступного іспиту, затвердженої наказом МОН № 



411 від 28 березня 2019 року, з урахуванням Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).  

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а 

також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).  

Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до 

когнітивно-мовленнєвої діяльності. 

Назва теми 

1. Особистісна сфера Граматичний матеріал 

1.1. Повсякденне життя і його проблеми. 

Сім’я. Родинні стосунки. 

Характер людини. 

Іменник 

Граматичні категорії. Іменникові 

словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні 

назви: конкретні, абстрактні іменники, 

речовини, збірні поняття). 

1.2. Помешкання. 

Режим дня. 

Здоровий спосіб життя. 

Артикль 

Означений і неозначений. 

Нульовий артикль. 

1.3. Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі. 

Прикметник 

Розряди прикметників. 

Ступені порівняння прикметників. 

1.4. Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

Числівник 

Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

2. Публічна сфера Граматичний матеріал 

2.1. Погода. Природа. Навколишнє 

середовище. 

Займенник 

Розряди займенників. 

2.2.  

Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Дієслово 

Часо-видові форми. 

 

2.3. Культура й мистецтво в Україні та в 

країні, мову якої вивчають. 

Спорт в Україні та в країні, мову якої 

вивчають 

Література в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. 

Засоби масової інформації. 

Дієслово.  

Дієслівні форми.  

 

2.4. Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. 

Одяг. 

Покупки. 

Харчування. 

 

Прислівник 

Розряди прислівників. 

Ступені порівняння прислівників. 

2.5. Науково-технічний прогрес, видатні 

діячі науки. 

Україна у світовій спільноті. 

Прийменник 

Типи прийменників. 

2.6. Свята, пам’ятні дати, події в Україні 

та в країні, мову якої вивчають. 

Сполучники 

Види сполучників. 



 Традиції та звичаї в Україні та в країні, 

мову якої вивчають. 

2.7. Видатні діячі історії та культури 

України та країни, мову якої вивчають.  

Визначні об’єкти історичної та культурної 

спадщини України та країни, мову якої 

вивчають. 

Речення 

Прості речення. 

Складні речення. 

Безособові речення. 

2.8. Музеї, виставки. 

Живопис, музика. 

Кіно, телебачення, театр. 

Умовні речення  

 

2.9. Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

Пряма й непряма мова 

3. Освітня сфера  

3.1. Освіта, навчання, виховання. 

Студентське життя. 

Система освіти в Україні та в країні, мову 

якої вивчають. 

Словотвір 

3.2. Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ 

 

Правильне виконання тесту (30 завдань) оцінюється у 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється таким чином: 

Перший рівень складності. 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються у 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали 

(20 балів : 10 завдань = 2 бали).  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності. 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали 

(30 балів : 10 завдань = 3 бали).  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності. 



Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 5 балів 

(50 балів : 10 завдань = 5 балів).  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
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2002. 88 p. 
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