


«МАГІСТР» 
(денна і заочна форми навчання) 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ( АНГЛІЙСЬКОЇ) 
 

Екзамен оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання. 
 

Екзамен з англійської мови складається з виконання трьох завдань: 
Завдання 1. Читання тексту за фахом та написання стислого переказу. 
Абітурієнту пропонується прочитати текст за фахом. Це невелика стаття чи уривок зі 

статті англомовного автора. В тексті може йти мова про творчий шлях відомого композитора 
чи виконавця або про твори композитора, їх виконання різними виконавцями, тощо. На 
екзамені використовуються тільки неадаптовані тексти. Абітурієнт повинен написати 
англійською стислий переказ тексту (6 речень) та прочитати його. 

Для успішного виконання цього завдання необхідно мати великий словниковий запас, 
вміти розпізнавати функції слів у реченні, знати різні граматичні конструкції, а також 
розпізнавати різні види складнопідрядних речень. 

Завдання 2. Переклад окремих речень. 
Абітурієнту пропонується 6 окремих речень української мовою. Присудком в усіх 

реченнях (у складнопідрядних – в одній із частин) є одне і теж неправильне дієслово, всі 
форми якого різні за написанням. Абітурієнт повинен перекласти речення на англійську мову 
письмово та прочитати їх. 

Для успішного виконання цього завдання необхідно добре знати граматичні 
конструкції англійської мови та правила побудування простих і складнопідрядних речень. 

Завдання 3. Обговорювання побутової ситуації. 
1. Абітурієнту пропонується текст діалогу стосовно якоїсь побутової ситуації та 2 

питання українською стосовно приведеної ситуації. Абітурієнт, прочитавши самостійно 
текст діалогу, повинен перекласти кожне питання на англійську та дати відповідь 
англійською на нього стосовно тексту діалога. 

2. Екзаменатор диктує абітурієнту одне питання англійською мовою стосовно 
запропованого тексту. Абітурієнт повинен записати питання, перекласти його на українську 
та дати відповідь англійською. 

Переклад і відповідь виконуються у письмовій та усній формах. 
Для успішного виконання цього завдання необхідно знати правила побудування 

речень та питань, а також достатній словниковий запас. 
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Екзаменаційний білет з англійської мови №    
 

Task 1. 
 

Write a summary (6 sentences) of the text you were given. mark 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
Task 2. 

 
Translate these sentences into English. mark 
1. Як часто ти даєш йому книжки?  

  

2. Ти повинен був дати йому цю книжку, але ти не зробив цього.  

  

3. Якщо б ти вчора дав йому цю книжку, він б читав її в цю хвилину.  

  

4. Я бачив, як ти давав йому цю книгу.  

  

5.Кажуть, що ти дав йому цю книгу вчора.  

  

6. Я дякую тобі, що ти дав йому цю книгу.  

  



Task 3. 
Discussing the situation. 

 
A few minutes later. Harry finds Wooster 
Street. He rings the buzzer to Susan’s 
apartment. 

 

Susan: 
Harry: 
Susan: 

 
Harry: 

 
 

Susan: 
 
 
 
 
 
 

Harry: 
Marilyn: 
Harry: 

 
Susan: 

[at the intercom10] Who is it? 
Harry Bennett. Is this Susan? 
[She opens the door.] Hello, 
Harry. It’s nice to meet you. 
Nice to meet you11, Susan. [He 
gives her the flowers.] Sorry I’m 
late. The traffic12. The parking.13 
I was lost. 
What pretty flowers!14 Thank 
you. Oh, please come in. Don’t 
worry about being late. It’s fine. 
Excuse the mess.15 I just16 
moved here. Oh, I’d like you to 
meet my sister-in-law17 Marilyn. 
Marilyn Stewart, this is Harry 
Bennett. 
Pleased to meet you.18 
Nice to meet you, Harry. 
Are we too late for our dinner 
reservation19? 
No, the restaurant will hold our 
table. I know the owner very well. 
I eat there a lot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екзаменатор  підпис 
 
 
 
 
 

2009. 
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1. Read the dialogue below. mark 
2. Translate these questions into 
English and give answers 
according to the text. 

 

1. Чому Гарі запізнився 
тоді? 

 

Translation:  

Answer:  

2. Куди Сюзен і Гарі 
збираються піти? 

 

Translation:  

Answer:  

3. Write down the examiner’s 
question, translate it into 
Ukrainian and give an answer 
according to the text. 

 

The examiner’s question  

Translation:  

Answer:  

 

http://www.englishonlinefree.ru/


Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнта 
з іноземної мови (англійської) 

 ОС «Магістр» 
 

Загальні критерії оцінювання 
відповіді абітурієнта 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали 

Абітурієнт вільно володіє англійською мовою: він 
продемонстрував бездоганну англійську вимову, відмінну 
здатність висловлювати свої власні думки та відмінні 
знання граматики англійської мови, необхідні для 
перекладу речень, що запропоновані в екзаменаційному 
білеті. 

Високий 

200 

Абітурієнт продемонстрував відмінну англійську вимову, 
відмінну здатність висловлювати свої власні думки та 
хороші знання граматики англійської мови,  необхідні для 
перекладу речень, що запропоновані в екзаменаційному 
білеті. Абітурієнт допустив одну граматичну помилку. 

190-199 

Абітурієнт продемонстрував відмінну англійську вимову, 
дуже хорошу здатність висловлювати свої власні думки та 
хороші знання граматики англійської мови, необхідні для 
перекладу речень, що запропоновані в екзаменаційному 
білеті. Абітурієнт допустив дві граматичні помилки. 

180-189 

Абітурієнт продемонстрував хорошу англійську вимову, 
здатність формулювати думки та хороші знання граматики 
англійської мови, необхідні для перекладу речень, що 
запропоновані в екзаменаційному білеті. Абітурієнт 
допустив три граматичні помилки. 

Достатній 

170-179 

Абітурієнт продемонстрував хорошу англійську вимову, 
здатність формулювати думки та достатьні знання 
граматики англійської мови, необхідні для перекладу 
речень, що запропоновані в екзаменаційному білеті. 
Абітурієнт допустив чотири граматичні помилки. 

160-169 

Абітурієнт продемонстрував хорошу англійську вимову,  
здатність формулювати думки та знання граматики 
англійської мови,  необхідні для перекладу речень, що 
запропоновані в екзаменаційному білеті. Абітурієнт 
допустив п’ять граматичних помилок. 

150-159 

Абітурієнт продемонстрував хорошу англійську вимову, 
відмінну здатність формулювати прості речення. Знання 
граматики англійської мови, необхідні для перекладу 
речень, що запропоновані в екзаменаційному білеті середні. 

Середній 

140-149 

Абітурієнт продемонстрував уповільнену англійську 
вимову, хорошу здатність формулювати прості речення. 
Абітурієнт не знає більшості граматичних конструкцій 
англійської мови, знання яких перевіряються на екзамені. 

130-139 
 

Абітурієнт продемонстрував уповільнену англійську 
вимову, середню здатність формулювати прості речення. 
Абітурієнт не знає більшості граматичних конструкцій 
англійської мови, знання яких перевіряються на екзамені. 

120-129 

Абітурієнт, як в усній так і в письмовій формі, 
продемонстрував малу здатність формулювання простих 
речень без грубих помилок та незнання граматичних 
конструкцій англійської мови, знання яких перевіряються 
на екзамені. Початковий 

110-119 

Абітурієнт, як в усній так і в письмовій формі, 
продемонстрував  дуже малу здатність формулювання 
простих речень без грубих помилок та незнання 
граматичних конструкцій англійської мови, знання яких 
перевіряються на екзамені. 

100-109 



Абітурієнт продемонструє повну нездатність 
формулювання простих речень без грубих помилок та 
незнання граматичних конструкцій англійської мови, 
знання яких перевіряються на екзамені. 

100- 

 


	m-1
	PM_vimogi_m_eng
	«ФОРТЕПІАНО»,
	«МАГІСТР»
	Завдання 1. Читання тексту за фахом та написання стислого переказу.
	Завдання 2. Переклад окремих речень.
	Завдання 3. Обговорювання побутової ситуації.
	Зразок екзаменаційного білета
	Екзаменаційний білет з англійської мови №
	Task 3.
	Література



