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ВСТУП 

 

Назва дисципліни: «Англійська мова» для студентів усіх  спеціальностей 

ДонНТУ  освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 

 

Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр» – перевірка професійно орієнтованої комунікативної іншомовної 

компетенції на рівні В2 в межах побутової, країнознавчої та професійної 

тематики, отриманої в процесі оволодіння іноземною мовою за професійним 

спрямуванням на рівні «Бакалавр».  

 

Рівень володіння англійською мовою: В2  
Вступний рівень студентів магістратури дорівнює В2 (незалежний користувач) та 

забезпечує їхню незалежну комунікативну компетенцію, для того щоб вони могли 

ефективно функціонувати в академічному та професійному середовищі. 

 

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ВИДАМИ 

МОВЛЕНЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 

Студент повинен вміти:  

Читання 

1. Читати і розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші 

повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки. Розуміти 

основні ідеї  статей і доповідей, пов'язаних з сучасними подіями та за фахом, у 

котрих автор висловлює свої думки і ставлення, опис подій, почуттів та бажань в 

неофіційних листах. 

2. Читати та розуміти основний зміст та ідеї тексту як на абстрактну тему, 

або тему професійної спрямованості . 

3. Читати з словником і перекладати  тексти професійної спрямованості, 

володіти знаннями та навичками перекладу їх. 

4. Читати та розуміти особисту та ділову кореспонденцію, анкети, об'яви, 

оголошення, рекламу, інструкції різних видів, ділові документи. 

5. Знаходити необхідну інформацію у різних джерелах, аналізувати її, 

обирати основні ідеї та робити висновки. 

6. Користуватися відповідними словниками та довідниками. 

 

Письмо 

1. Робити записи пунктів та головних положень лекції або практичного 

заняття. 

2. Писати послідовні зв'язані  тексти на ряд знайомих тем у межах свого 

кола інтересів, з'єднуючи серії більш коротких простих елементів у лімітний 

відрізок мовлення (напр., про свій подорож до іншої країни, переказ статті або 

книги, огляд фільму). 



3. Писати повідомлення або твори з розвинутою аргументацією, наводячи 

докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних 

варіантів. 

4. Складати та оформлювати особисті  та ділові листи (доповідь, 

меморандум, претензія, оферта, запитання, факс, протокол засідання, рекламні 

матеріали, контракти, транспортні документи, фінансові документи, митні 

документи). 

5. Писати листи з заявами, або брати участь в інтерв'ю, в яких дається 

письмова інформація про особисті дані, кваліфікацію, досвід, надавати необхідну 

інформацію. 

6. Розуміти та вміти користуватися електронною поштою. 

7. Мати достатню граматичну компетенцію для виконування письмових 

вправ щодо програми. 

8. Письмово узагальнити інформацію та аргументи з певної кількості 

джерел про знайомі, звичайні речі в межах своїх інтересів. 

 

Крім вище означених положень студент повинен володіти граматичним 

мінімумом з наступного матеріалу: 

 

Граматичний матеріал: 

Морфологія  

Іменник  

Іменники власні і загальні. Обчислювані та не обчислювані. Категорія числа. 

Категорія відмінка.  

Артикль  

Означений та неозначений артикль. Артиклі з географічними і власними назвами. 

Артиклі із загальними іменниками і числівниками. Артиклі з унікальними 

іменниками. Артиклі з назвами частин доби, місяців і пір року, зі словами 

сніданок, обід, вечеря, школа, лікарня, університет, церква, в'язниця. Артиклі з 

паралельними структурами. Відсутність артикля.  

Дієслово  

• Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та 

майбутнього часів групи Indefinite, Continuous, Perfect та Perfect Continuous.  

• Конструкція Тhеге іs / Тhеге are.  

• Пасивний стан.  

• Основні модальні дієслова.  

• Пряма і непряма мова.  

• Правило узгодження часів. Прикметник  

Ступені порівняння та порівняльні структури.  

Прислівник  

Ступені порівняння прислівників.  

Займенник  

Особові займенники: називний і об'єктний відмінок. Присвійні займенники 

"some", "аnу" та їхні похідні. Кількісні займенники "much, many, little, few".  

Неособові дієслівні форми  



Інфінітив. Герундій. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Їхні функції в 

реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.  

Категорії способу  

Наказовий спосіб. Умовний спосіб. 

 

Критерії оцінювання виконання завдань вступного іспиту з іноземної мови 

до магістратури 

Розроблені завдання вступного іспиту з іноземної мови передбачають перевірку 

сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які 

вступають до магістратури.  

Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за 

такою шкалою:  

 

5  A  відмінно    90-100% правильно виконаних завдань  

4 B  дуже добре   82-89% правильно виконаних завдань  

4  C  добре    75-81% правильно виконаних завдань  

3  D  задовільно    66-74% правильно виконаних завдань  

3 E  достатньо задовільно  60-65% правильно виконаних завдань  

2 FX  незадовільно   35-59% правильно виконаних завдань  

2  F  незадовільно   0-34% правильно виконаних завдань  

 

Максимальна кількість балів – 100, відповідно шкала оцінювання загальних 

результатів буде такою:  

 

5  A  відмінно   90 – 100 балів 

4 B  дуже добре   82 – 89 балів 

C  добре    75 – 81 балів   

3 D  задовільно    66 – 74 балів 

E  достатньо задовільно 60 – 65 балів 

2 FX  незадовільно   35 – 59 балів 

F  незадовільно  0 – 34 балів 

 

Шкала оцінювання результатів виконання завдання 1 (читання).  

Кількість питань – 15, кількість балів – 30, цінність правильної відповіді на кожне 

питання становить 2 бали.  

Шкала оцінювання результатів виконання завдання 2 (читання).  

Кількість питань – 10, кількість балів – 20, цінність правильної відповіді на кожне 

питання становить 2 бали.  
 



Шкала оцінювання результатів виконання завдання 3 (використання мови).  

Кількість питань – 15, кількість балів – 30, цінність правильної відповіді на кожне 

питання – 2 бали.  

Шкала оцінювання результатів виконання завдання 4 (використання мови).  

Кількість питань – 10, кількість балів – 20, цінність правильної відповіді на кожне 

питання становить 2 бали.  

 

Максимальна кількість балів: за читання – 50  

 за використання мови – 50. 
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