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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Складання вступного випробування у формі співбесіди або вступного іспиту 
передбачене для тих категорій вступників на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яким надано право на участь у 
конкурсному відборі за спеціальними умовами відповідно до пунктів 2-6 розділу VIII 
Правил прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2019 році 
(далі -  Правила прийому).

У 2019 р. англійська мова є обов’язковим конкурсним предметом для вступників 
НаУКМА на освітню програму «Англійська мова та українська мова» за спеціальністю 035 
«Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  англійська»). Перелік спеціальностей, для яких англійська мова (поряд з іншими 
іноземними мовами -  на вибір вступника) є конкурсним предметом, зазначено у додатку 3 до 
Правил прийому.

Метою вступного випробування з англійської мови є визначення рівня сформованості 
іншомовної комунікативної компетентності абітурієнта, визначеного відповідними 
Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних 
програм з іноземних мов для 11-річної школи та Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти (рівень В1).

Програму вступного випробування з англійської мови для вступників на навчання до 
НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти розроблено згідно з відповідною Програмою зовнішнього незалежного оцінювання, 
затвердженою наказом № 77 Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року.

Програма передбачає перевірку сформованих у вступників таких комунікативних 
компетентностей, як розуміння мови на слух (аудіювання), читання і письмо, а також 
лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації.

Під час аудіювання вступник повинен виявити вміння:

V розуміти основний зміст іншомовного тексту;
V вирізняти головну думку/ідею, диференціювати основні факти та другорядну 

інформацію;
У вибрати необхідну інформацію з прослуханого.

Читання передбачає перевірку вміння вступника:

У розуміти основний зміст іншомовних текстів;
У виокремлювати ключову інформацію;
У узагальнювати інформацію та робити висновки з прочитаного;

Перевірка лексичної та граматичної компетентності вступника має виявити:
У знання лексики та граматики;
У вміння правильно розпізнавати лексико-граматичні конструкції мови та віднаходити 

можливі помилки у лексико-граматичному матеріалі;
У вміння розуміти значення слів відповідно до контексту та логічні зв’язки між 

частинами тексту.
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II. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Сфери спілкування і тематика текстів для читання, аудиювання та 
використання мови

I. Особистіша сфера

• Повсякденне життя і його проблеми.
• Сім’я. Родинні стосунки.
• Характер людини.
• Режим дня.
• Здоровий спосіб життя.
• Дружба, любов
• Стосунки з однолітками, в колективі.
• Світ захоплень.
• Дозвілля, відпочинок.
• Особистісні пріоритети.
• Плани на майбутнє, вибір професії.

II. Публічна сфера

• Навколишнє середовище.
• Життя в країні, мова якої вивчається.
• Подорожі, екскурсії.
• Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
• Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Засоби масової інформації.
• Молодь і сучасний світ.
• Людина і довкілля.
• Одяг.
• Покупки.
• Харчування.
• Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
• Україна у світовій спільноті.
• Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
• Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої 

вивчається.
• Музеї, виставки.
• Кіно, телебачення.
• Обов’язки та права людини.
• Міжнародні організації, міжнародний рух.

III. Освітня сфера

• Освіта, навчання, виховання.
• Шкільне життя.
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• Улюблені навчальні предмети.
• Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
• Іноземні мови у житті людини.

Граматичний і лексичний матеріал 

Граматичний матеріал:

• Часи дієслова (Тепзез) включно з активним і пасивним станами дієслова (Асйує апб 
Раззіуе Уоісе).

• Умовні речення (Сопсіійопаї Зепїепсез).
• Модальні дієслова (Мобаї УегЬз).
• Дієприкметник (Рагйсіріе І, II).
• Інфінитив та герундій (іпйпійуєз / Оегипсіз).
• Непряма мова (Іпсіігесі ЗреесЬ).
• Іменники (Поипз).
• Артикль (Агйсіез).
• Злічувальні та незлічувальні іменники (Соипі-/Моп-Соипї Ічіошіз).
• Способи вираження кількості: зоте, апу, тиск, тапу, а Іоі, (а) бе\у, по, попе, ЬоЙї, 

еіЙіег, пеіЙіег. Займенники (Регзопаї, Розєззіує, Кейехіуе).
• Прикметники (АДссііусз): види, порядок розташування у реченні, ступені порівняння, 

порівняльні конструкції (аз...аз; Йіе..., їйе ...; еїс.).
• Прислівники (АсіуєгЬз): в и д и , порядок розташування у реченні, ступені порівняння.
• Означальні речення (Бейпіп§ - Поп-бейпіпе сіаизез).
• Підрядні речення часу, мети, причини, наслідку та ін. (Сіаизез об Т іте , Ригрозе,

Кеазоп, Ревнії, еіс.).
• Прийменники місця, часу, руху тощо (Ргопоипз об ііте , ріасе, то у етеп і, еіс.). 

Лексичний матеріал

Лексичний мінімум вступника становить 2500 одиниць відповідно до тематики 
ситуативного спілкування (див. додаток 2 до Програми зовнішнього незалежного 
оцінювання з англійської мови, затвердженої наказом № 77 Міністерства освіти і науки 
України від 03 лютого 2016 року) і включає лексичні одиниці та конструкції в межах мовних 
рівнів: середній/ вище середнього (ГпіеппесІіаіе/ІІррсг-ІпіегтесІіаіе).

Вступник повинен засвідчити:
• володіння необхідною активною лексикою;
• знання основних словотвірних особливостей англійської мови (суфікси -ег, -іп§, - 

тегіі, -ііоп (зіоп), -пезз, - ііу, -Іезз, -/иі, -аЬІе, -у; -Іееп, -(у, ік; префікси ге-, ип-, сііз- та 
іп.).
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IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування в НаУКМА при вступі на навчання за спеціальними умовами 
проводяться за розкладом, визначеним Приймальною комісією.

Абітурієнти, допущені до складання вступних випробувань у НаУКМА, які не 
з ’явилися для проходження вступного випробування відповідно до розкладу і не надали 
документального підтвердження поважності причини своєї неявки, втрачають право на 
зарахування за результатами вступного випробування.

Під час вступних випробувань, що проводяться у НаУКМА, вступникам заборонено 
використання мобільних телефонів та інших технічних засобів, паперових та електронних 
джерел інформації тощо. Вступники, помічені у порушенні цієї вимоги, а також у 
користуванні підказками й інших порушеннях дисципліни та норм академічної 
доброчесності, відстороняються від участі у вступних випробуваннях (про що екзаменатори 
складають відповідний протокол) і втрачають право на зарахування до НаУКМА за 
вступними випробуваннями.

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ

Співбесіда -  це форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 
підготовленості (знань, умінь і навичок) вступника з конкурсного предмета (предметів) та 
його мотивованості, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання 
вступнику рекомендації до зарахування. Вступники, які за результатами співбесіди не 
отримали рекомендації до зарахування, але подали разом із заявою про вступ сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижчими за 
передбачені Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Співбесіда при вступі на навчання за спеціальними умовами проводиться у формі 
усного опитування абітурієнта з трьох конкурсних предметів, перелік яких відповідає 
переліку сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, визначеному для певної 
спеціальності у додатку 3 до Правил прийому.

Питання для проведення співбесіди з кожного конкурсного предмета вміщено у 
білетах, укладених на підставі відповідної програми вступного випробування. На початку 
співбесіди вступник обирає три білети з конкурсних предметів, кожен з яких містить одне
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теоретичне питання або практичне завдання (крім білетів з української мови та 
літератури, які містять два питання / завдання: одне з мови, друге -  з літератури). Білети 
з конкурсного предмета «Англійська мова» укладаються відповідно до Програми вступних 
випробувань з англійської мови (див. розділ II). Загальна кількість білетів з конкурсного 
предмета «Англійська мова» -  ЗО.

Усне опитування вступника з кожного конкурсного предмета проводить не менше 
двох членів відповідних предметних екзаменаційних комісій. Тривалість опитування 
одного вступника з кожного конкурсного предмета не може перевищувати 10 хвилин. 
Загальна тривалість опитування вступника під час співбесіди -  до 30 хвилин.

Для підготовки до відповіді за всіма трьома білетами вступнику надається 60 
хвилин.

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей вступника з 
кожного конкурсного предмета в аркуші співбесіди.

За результатами співбесіди з усіх трьох конкурсних предметів ухвалюється 
протокольне рішення: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до 
зарахування». Для отримання рекомендації до зарахування вступник має надати повну і 
правильну відповідь на кожне з питань співбесіди, вміщених у білетах з конкурсних 
предметів.

Апеляції щодо результатів співбесід не розглядаються.

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит є формою вступного випробування, яка передбачає оцінювання 
знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються 
до конкурсного балу вступника.

Вступний іспит з англійської мови при вступі на навчання за спеціальними умовами 
складають абітурієнти освітньої програми «Англійська мова та українська мова» за 
спеціальністю 035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша -  англійська»), а також абітурієнти тих спеціальностей, для яких 
англійська мова (поряд з іншими іноземними мовами -  на вибір вступника) є конкурсним 
предметом згідно з додатком 3 до Правил прийому.

Вступний іспит з англійської мови відбувається у формі письмового тестування і 
полягає у виконанні абітурієнтом тестових завдань, приклади яких наведено нижче.

Кількість тестових завдань -  50.
Кількість варіантів тестових завдань -  2.
Тривалість виконання тестових завдань — 80 хвилин.

Приклади тестових завдань

І. П8ТЕМЇЧС СОМРКЕНЕК8І(Ж

Рог диезііопз 1-5 уои т ії кеаг а іехі. Тке іеаскег т ії поі гереаі іі. А/іег уои кеаг іке іехі, 
геасі іке Ье§іппіп§ о/ і к е  зепіепсез 1-5 ЬеІом> апсі скоозе іке ркгазе 1, 2, 3, 4 ог 5 іо уїпізк еаск 
зепіепсе ассогсІіп£ іо іке зіогу уои ка\е кеаг В. Магк іке апзжег ікаі соггезропВз іо іке питЬег о /  
іке апзм>егуои кауе скозеп. Уои т ії Ье §Веп ЗО зесопсіз іо апзусег еаск диезііоп (10роіпіз).
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1. (2 бали) Неіеп сагесі гаоге Гог...
1 2

\\'ОпдеГ5. 5СІ100І.
з

ргерагаііоп 
Гог ІІ1Є ІС 5 І .

Ьег ЬоуГгіепсІ. І1ІСІІП2 Ьег 
рарег.

2. (2 бали) Мгз. Набсіоп чеатесі Неісп іо зіисіу Ьесаизе ...
1 2 " З

зіге сагесі а §Ье с ііс іп Ч  Ііке зЬе \\апіес1 
Іоі. Неіеп. Неіеп Іо Гаіі.

зЬе Гаііесі іо
ГЄУІЄ\У,

зЬе сіісіп‘1 
т  і псі Ііег 

Ьеіпьд 
аЬзепі.

Рог диезііопз 6-10 уои т ії кеаг зкогі зепіепсез. Еаск зепіепсе т ії Ье зрокеп ]изі опсе. 
А/іег уои кеаг а зепіепсе, геасі іке скоісез 1, 2, 3, 4, 5 іп уоиг іезіЬоок апсі скоозе іке опе мгкіск 
із сіозезі іп теапіп§ іо іке зепіепсе уои кеагсі. Магк іке питЬег мкіск соггезропйз іо іке апзм>ег 
уои кал>е скозеп. Той т ії Ье §Реп ЗО зесопсіз іо апзусег еаск диезііоп (10 роіпіз).

і. (2 бали) 1
ТЬе тапасетепі 
р а ч е  іЬе ччогкегз 

а  і\\о-иеек  
заіагу.

ТЬе зігіке ччазп'і 
зеіііесі.

ТЬе чуогкегз 
зігиск еасЬ оіііег.

ТЬе зігіке Іазіесі 
а ГогіпіцЬі.

5
ТЬе 

тапасетепі 
апсі Іііе 

ччогкегз тасіе 
а сіеаі го 
зігіке.

II. КЕАБШС СОМРКЕЕПШ8ІСЖ (81гисІиге, С г а т т а г  апсі УосаЬиІагу)

Рагі 1. Іп диезііопз 11-30 скоозе іке соггесі мюгсіз іо сотріеіе еаск зепіепсе соггесіїу. 
Опіу опе апзмсег із соггесі (40роіпіз).

11. (2 бали) ГО ччаіі .Ьеге ипііі уои ...
1 2

\¥І11 геїигп. геіит.

12. (2 бали) -  І боп'І зеет  іо Гіпсі т у  топеу.
—... і іаі  Ьоте?

1 2
Уои тідЬі Мі@Ь< уои
Наче ІеГі Наче Іей

З
аге гєіитіпд.

З
Мизі уои 
Ьа\ е Іеіі

4
чуііі Ьаче 
геіїш іесі.

Уои ти зі 1са\е

з
геіигпесі.

Д
МауЬе уои 

іеаче

Рагі II. Іп ^иезііопз 31-40 /іпсі іке опе ипсіегііпесі ууогсі ог ркгазе (1, 2, 3, 4 ог 5) ікаі 
зкоиШ Ье соггесіесі (20роіпіз).

31. (2 бали) Му тоїііег бібпЧ Ііке зЬорріпа ід іЬаі зирегтагкеї, апсі зо біб т у  еібег зізіег.
(!) С2) (3) (4) (5)

32. (2 бали) ЗЬе Ьаз зо тисЬ іпіеНіцспі іііаі теп  аге аґгаіб оГ Ьег.
(1) (2) (3) (4) (5)

Рагі III. Скоозе іке соггесі июгсіз іо сотріеіе еаск зепіепсе соггесіїу іп ікіз іехі (20
роіпіз).
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"М у Ь о т е  із іп Іііе аіг - І бо ап епоппоиз а т о и п і оГ ігауеШп». її із а Газ: ІіГе апб {41} оГиогк. 

Ьиі 1 Ііке іі апб гЬаі із іЬе оліу и а у  {42} т е .

ЕуегуїЬіпс із іігіпц - тиніс. Ігауе11іп£ - Ьиі ччЬаІ сап 1 бо? І а т  поі {43} іо сотріаіпіпц. її із 

Ііагб іо і т а  ціпе по\у {44} 1 \уііі єусг Ье уегу 1оп« іп опе ріасе. Му Ь о т е  Ю\уп із опб іе  Віаск Зеа. ТЬеге 

із зеа. \уіпб, зип апб {45} тап у  іоигізіз апб Ьоіеїз. І Ьа\е т у  очуп Паї ууііЬ Гонг гоотз, Ьиі І а т  зеїбот 

іЬеге. ІГ І а т  іігеге Гог а бау ог і\уо. і ргеГег іо {46} чуііЬ т у  то їЬ ег апб цптбтоіЬег. ТЬеу ііує іп а 

зшаїї Ьоияе, {47} іі із уегу сотГоНаЬІе, апб т у  тоіЬег соокз Гог т е .  І Ііке цооб. з ітр іе  Гооб.

І Ь а\е  по \\ЇГе, по ЬгоіЬегз ог зізіегз апб т у  ГаїЬег {48} чуЬєп і \уаз зєуєп. Не \\аз ап епріпеег 

апб 1 боп'ї {49} Ь і т  уегу \у с 11. Не Іікеб т и з іс  уегу т и с ії  апб та п іеб  т е  іо {50} а т ш іс іа п ."

41. (2 бали) 1 2 3 4 5
т о з і то ге сотр іеіе Гиіі а \\'Ьо1е

42. (2 бали) 1 2 ТА 4 5
Ьу Іо ІП Гог аі

43. (2 бали) 1 2 •ч2> 4 5
ччапіеб Іакеп ШІП£ кпочлі изеб

44. (2 бали) 1 ■у ч 4 5
апб іЬаІ чуЬііє зо \\ Ьаі

45. (2 бали) 1 2 ч
й 4 5

Гаг то ге ти ск ІОО епоиаЬ

46. (2 бали) 1 2 3 4 5
5репб бо зіау Іеауе

47. (2 бали) 1 -у чА 4 5
Піаі зіпсе ЄУЄП Ьиі чуііісЬ

48. (2 бали) 1 2 3 4 5
кіііеб цопе біеб раззеб зигУІУ'еб

49. (2 бали) 1 2 ч 4 5
гететЬ ег кпо\у гетіпб зее у.аісіі

50. (2 бали) 1 2 чА 4 5
Ьесоте іи т беуеіор р о \у зиесееб

За кожне правильно виконане тестове завдання (правильну відповідь) абітурієнт 
отримує 2 бали. Не виконане завдання або неправильна відповідь оцінюються в 0 балів. 
Максимальна кількість тестових балів за правильне виконання завдань -  100. Абітурієнт 
вважається таким, що склав вступний іспит з англійської мови, якщо його сумарний 
тестовий бал становить 20-100 балів.

Визначення результатів вступного іспиту здійснюється за 200-бальиою шкалою (100 
-  200 балів). Максимальна кількість балів за вступний іспит -  200. Відповідність тестового 
балу рейтинговій оцінці за шкалою 100 -  200 балів зазначено у такій таблиці (додаток 5 до 
Правил прийому):



Тестовий
бал

Бали за 
шкалою 
100 - 200

Тестовий
бал

Бали за 
шкалою 
100-200

Тестовий
бал

Бали за 
шкалою 
100-200

Тестовий
бал

Бали за 
шкалою 
100 - 200

20 100,0 41 126,3 61 151,3 81 176,3

21 101,3 42 127,5 62 152,5 82 177,5

22 102,5 43 128,8 63 153,8 83 178,8

23 103,8 44 130,0 64 155,0 84 180,0
24 105,0 45 131,3 65 156,3 85 181,3
25 106,3 46 132,5 66 157,5 86 182,5

26 107,5 47 133,8 67 158,8 87 183,8

27 108,8 48 135,0 68 160,0 88 185,0

28 110.0 49 136,3 69 161,3 89 186,3
29 111,3 50 137,5 70 162,5 90 187,5
30 112,5 51 138,8 71 163,8 91 188,8
31 113,8 52 140,0 72 165,0 92 190,0
32 115,0 53 141,3 73 166,3 93 191,3
33 116,3 54 142,5 74 167,5 94 192,5
34 117,5 55 143,8 75 168,8 95 193,8
35 118,8 56 145,0 76 170,0 96 195,0
36 120,0 57 146,3 77 171,3 97 196,3
37 121,3 58 147,5 78 172,5 98 197,5
38 122,5 59 148,8 79 173,8 99 198,8
39 123,8 60 150,0 80 175,0 100 200,0
40 125,0

Мінімальна кількість балів із конкурсного предмета «Англійська мова» для допуску 
до участі в конкурсі на певні спеціальності, що визначена у додатку 3 до Правил прийому, 
є такою:

Код
спеціальності

Назва спеціальності/спеціалізації Мінімальна кількість 
балів з предмета 
«Англійська мова» для 
допуску до участі в 
конкурсі

032 Історія та археологія 130
033 Філософія 110
034 Культурологія 110
035.041 Філологія (спеціалізація «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  
англійська»)

140

035.01 Філологія (спеціалізація «Українська мова та 
література»)

125

051 Економіка 124
052 Політологія 130
053 Психологія 130
054 Соціологія 140
072 Фінанси, банківська справа та страхування 124

9



073 Менеджмент 124
075 Маркетинг 124
081 Право 130
091 Біологія 100
102 Хімія 100
104 Фізика та астрономія 100
113 Прикладна математика 100
121 Інженерія програмного забезпечення 100
122 Комп’ютерні науки 100
231 Соціальна робота 120
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії
130

Голова предметної екзаменаційної комісії і У  О. Ю. Моісеєнко
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