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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробування з іноземної мови передбачено Правилами прийому до 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2019 р. (пп. 7, 9, 11-14 
розділу VII) для вступників на магістерські програми за спеціальностями: 
035 «Філологія», 091 «Біологія» («Молекулярна біологія», «Лабораторна діагностика 
біологічних систем»), 101 «Екологія», 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 113 
«Прикладна математика», 231 «Соціальна робота»; а також для вступників, які 
вступають на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 
«Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні 
технології», 28 «Публічне управління та адміністрування».

Особи, зазначені в пункті 11 розділу VIII Правил приойму при вступі на навчання 
для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань: 03 «Гуманітарні науки» 
(крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні 
технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» можуть брати участь у 
конкурсному відборі за результатами вступних впробувань у НаУКМА. Вступне 
випробування з іноземної мови для цієї категорії осіб проводиться у НаУКМА за 
матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості 
освіти, одночасно з єдиним вступним іспитом, що проходить у пунктах тестування 2 
липня 2019 року.

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей 
знань: 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 
12 «Інформаційні технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» складають 
єдине вступне випробування з іноземної мови, незалежно від кількості обраних 
спеціальностей (освітніх програм). Результати цього випробування зараховуються 
абітурієнту при конкурсному відборі на кожну з обраних ним спеціальностей.

Вступне випробування з іноземної мови, для вступників на магістерські програми 
зі спеціальностей: 035 «Філологія», 091 «Біологія» («Молекулярна біологія», 
«Лабораторна діагностика біологічних систем»), 101 «Екологія», 102 «Хімія», 104 
«Фізика та астрономія», 113 «Прикладна математика», 231 «Соціальна робота», має 
кваліфікаційний характер: абітурієнт повинен підтвердити володіння іноземною мовою 
на рівні, не нижчому ніж В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 
освіти. Вступне випробування з іноземної мови оцінюється за шкалою: «склав/не 
склав». Вступник, який не склав вступне випробування з іноземної мови, втрачає право 
на участь у конкурсному відборі за всіма магістерськими програмами НаУКМА, на 
які він подав документи.

Вступникам зазначених вище спеціальностей, які підтвердили свій рівень знання 
іноземних мов сертифікатами не нижче рівня В1, вступне випробування з іноземної 
мови зараховується автоматично з результатом «склав», за умови подання до 
Приймальної комісії НаУКМА дійсних сертифікатів (та їхніх копій) і відповідної заяви. 
До розгляду приймаються дійсні сертифікати з таких мов:

V англійська (ТОЕРЬ; ІЕГТ8; СагпЬгіс1§е Еп§1ізЬ Еап§иа§е Аззеззтепі; сертифікат 
НаУКМА з англійської мови (рівень В1);
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■Т німецька (ТезШаР; Ооеї1іе-2еі1іГікаі);
2  французька (ОЕЬР, БАЬР, ТСР ТОИТ РІІВПС);
•Т іспанська (БЕЬЕ).

Вступникам зазначених вище категорій, які не підтвердили свій рівень знання 
іноземних мов відповідними дійсними сертифікатами рівня В1 і вище, вступне 
випробування з іноземної мови зараховується на підставі складання іспиту з 
англійської мови (з результатом «склав»).

Вступне випробування з іноземної мови (іспиту з англійської мови) для
абітурієнтів, які вступають на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 
03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 
«Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», оцінюється 
шляхом переведення оцінки за виконання тестових завдань у шкалу від 100 до 200 балів.

Іспит з англійської мови проводиться письмово у формі тестування і полягає у 
виконанні абітурієнтом тестових завдань, які складаються з чотирьох частин:

1. Еіз1епіп§ сотргейепзіоп (Аудиювання);
2. Кеабіп§ сотргейепзіоп (Читання);
3. Зіпдсіиге (Структура);
4. \УгШп£ (П и с ьм о ).

Метою виконання тестових завдань з аудіювання є визначення рівня сприйняття 
абітурієнтом англійської мови на слух. Ця частина тесту включає перевірку розуміння 
головного змісту речень і текстів, ідей, важливої інформації.

Тестові завдання з читання мають за мету з’ясування рівня розуміння абітурієнтом 
коротких навчальних текстів. Абітурієнт має прочитати текст та відповісти на запитання 
до кожної частини.

Тестові завдання з рубрики «Структура» спрямовані на визначення рівня 
опанування вступником лексики та граматики англійської мови, вміння правильно 
розпізнавати мову у відповідному контексті відповідно до стандартів письма.

Тестові завдання з рубрики «Письмо» дають змогу перевірити здатність вступника 
успішно виконувати комунікативні завдання на запропоновану тему в письмовій формі. У 
цій частині тесту абітурієнт має скласти текст із 10-12 речень на запропоновану тему.

Загальна кількість завдань у тесті -  42.

Кількість варіантів тестових завдань -  3.

Час, відведений на виконання тестових завдань -  90 хвилин.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

8есїіоп І. ІЛ8ІЄШП§ СотрГЄЙЄП8ІОП
Рагі А. Ьізіеп І о іке іехі апсі ікеп геасі іНе /оиг циезііопз. СУіоозе іке Ьезґ ронзіЬІе апзлмег Іо 
еаск циезііоп. Той т ії Уіахе 2 тіп ЗО $ес Іо сотріеіе І кіз Іазк. (8 роіпїз)
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1. ііо \у оМ \уеге іЬе сЬіМгеп іп іЬе тагзЬта11о\у ехрегітепі?
a. 4 уеагз оШ
b. 6 уеагз оМ
c. 12 уеагз оШ
сі. 14 уеагз оМ

2. \¥Ьаі сіісі т о зі о і' Іііс сЬІІсІгеп сіо луЬеп Бг.МізсЬеІ Іей іЬе гоот?
a. ТЬеу аіе іЬе шагзЬшаІІош ітшесііаіеіу.
b. ТЬеу аіе іЬе тагзЬта11о\у айег а Ьелу зесопсіз.
c. ТЬеу луаііесі йує тіпиіез апсі іЬеп аіе іЬе тагзЬтаїїолу.
сі. ТЬеу луаііесі 15 тіпиіез апсі іЬеп §оІ і\уо тагзЬтаИоууз.

3. ТЬе гезиііз оґ іЬе тагзЬтаїїоу/ ехрегітепі зЬо\¥ес1 іЬаІ
a. іЬе “луаііегз" ЬосизеЬ оп іЬе тагзЬтаїїосу.
b. іЬе “луаііегз” сіісІпТ у/апі іЬе тагзЬтаїїоу/.
c. іЬе “\уаі1егз” сіізігасіесі іЬетзеїуез Й от іЬе тагзЬта11о\у.
сі. іЬе “\уаііегз” Іікесі зіп§іп§ зоп§з.

4. ЗУЬаі \уаз іЬе ейесі оГ йг. МізсЬеГз гезеагсЬ?
a. ЗсЬооІз Ье§ап изіп§ іЬе тагзЬтаїїолу ехрегітепі Іо теазиге Іп1е11і§епсе.
b. 8сЬоо1з Ье§ап іеасЬіп§ зіисіепіз Ьолу Іо сопігої іЬеіг іЬои§Ьіз апсі ЬеЬауіоиг.
c. ЗсЬооІз Ье§ап ІеасЬіп§ тоге рзусЬо!о§у іЬап іЬеу сіісі іп іЬе разі.
(3. ЗсЬооІз зіорреЬ изіп§ іпіе11і§епсе іезіз іо ісІепііТу §оос! зіисіепіз.

Рагі В. Ьізіеп іо іке зіаіетепіз апсі сіесісіе м>кеікег іке/оІІом>іп§ сопсіизіопз аге ігие ог/аізе. 
Той т ії кауе ЗО зесопсіз іо таке еаск скоісе. 18 роіпіз)

5. ТЬеге аге Іоо тапу етріу зеаіз.
6 .1 ґтізЬесі іЬе аззі§птепІ гаіЬег риіскіу.
7. ТЬе тееііпа ЬісІпТ §о зтооіЬІу, єуєп суііЬ уоиг Ьеір.
8. Аі іЬе еп§іпеег'з іпзізіепсе, іЬеу ієуєіієсі іЬе Ьгіс1§е.

8ЕСТІСЖ II. Кеайіп§ СотргеЬепзіоп
Кеасі іке/оІІом>іп§ іехі апсі сіесісіе і/еаск зепіепсе ЬеІом> із ігие (Т) ог/аізе (Р) (14 роіпіз).

Ьіуіп§ іп іЬе сііу ті§Ьі айесі опе’з Ьеагіп§. Саг Ьотз, Ьиггіп§ тоіогсусіез, сопзігисііоп зііе 
поізе -  іЬезе аіі аге зоипсіз оР Ьаііу сііу Ііґе. Аз іЬе зіге оР оиг сіііез іпсгеазез, зо сіоез іЬе поізе 
ієуєі суііЬ \уЬісЬ СІІІ2ЄП5 Ьауе іо ііує. Тгайіс поізе зеетз Іо Ье ІЬе \уогзі сгітіпаї, апсі 
ипРогіипаіеІу, ігайіс іпіепзіїу із ехресіеЬ Іо іпсгеазе Ьу ЗО регсепі іп іЬе пехі 15 уеагз. 
Ассогс1іп§ Іо іЬе гесепі гезеагсЬ, аітозі опе-ййЬ оР сііу сЬуєіієгз зиРРег й о т  уегу Ьі§Ь поізе 

ієуєіз. \Уйі1е іі \уаз опсе іЬои§Ьі іЬаі ‘поізе роїіиііоп’ \уаз зітріу ап аппоуіп§ іпсопуепіепсе, 
пе¥У зіисііез Ьауе зЬо\уп ІЬаі сопііпиесі ехрозиге іо Іоисі зоипсіз сап зегіоизіу аРРесі Ьитап 
ЬеаЙЬ. Ап асіуізог іо іЬе \¥огМ НеаЙЬ Огдапігаііоп Ьаз ехріаіпесі іЬаі поізе саизез зігезз, апсі 
іЬіз іуре о і' зігезз гезігісіз Ьіоосі ііоу/ іо іЬе уііаі ог§апз. Реоріе луЬо ііує оп Ьизу зігееіз Ьауе 
Ьі§Ьег Ьіоосі ргеззиге іЬап іЬозе \уЬо ііує оп циіеі опез. Рге°папі \уотеп уЛю ііує пеаг аігрогіз 
Ьауе тоге ойеп ргетаіиге апсі ипсіепуеі§Ьі ЬаЬіез, аз а гезиіі о і' ЬагтРиї Ьогтопаї сЬап§ез 
суЬісЬ аге ігі§£егесІ Ьу Іоисі зоипсіз. РигіЬегтоге, саизесі Ьу поізе зігезз такез ЬіосЬетісаІ 
зиЬзіапсез Ье геїеазесі Ьу іЬе ЬоЬу, \уЬісЬ пе§аііуе1у аРРесіз іЬе Ьеагі, Ьгаіп апсі пегуоиз зузіет. 
ТЬе V/ог 1 сі НеаЬЬ Ог§апігаііоп Ьаз сіесіагссі іЬаі епуігоптепіаі поізе іп гезісіепсіаі агеаз зЬоиМ 
поі ехсеесі 55 сІссіЬеІз, а1іЬои§Ь зоте реоріе, езресіаііу іЬозе \уііЬ Ьеагі ргоЬІетз аге зєпзіііує 
іо ієуєіз аз 1о\у аз 35 ЬесіЬеІз. Аі іЬе 80 ЬесіЬеІ гап§е, рЬузісаІ сІізсотРогі зіайз, апсі 
сопііпиоиз ехрозиге іо поізе аі іЬаі ієуєі саизез §гас1иа1 Ьеагіп§ іозз. ЛЛ-ТііІе поізе ієуєіз Ьі§Ьег
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іЬап 115 сіесіЬеІз аге поі ипизиаі іп сіізсоз апсі госк сопсегіз, ІЬе сіапсегз апсі капз тау  рау іЬе 
ргісе Іаіег іп 1і&: сіата§е іо Ьеагіп§ із ситиіаііуе апсі іггєуєгзіЬіє.

1. Ассогсііп§ іо іЬе аиіЬог, ігаіїіс зеетз іо саизе то з і сгітез іп іЬе сііу.
2. Іп 15 уеагз, ігаШс іпіепзііу іп іЬе сііу із ехресіесі іо Ье і\уісє аз Ьі§ аз іі із по\у.
3. ВіосЬетісаІ зиЬзіапсез геїеазесі Ьу іЬе Ьосіу Ьесаизе о і' поізе луогзєп іЬе зіаіе оГ реоріе’з 
пегуоиз зузіет.
4. Ассогсііп§ іо іЬе аиіЬог, реоріе мйіЬ Ьеагі ргоЬІетз аге іпсШТегепі іо епуігоптепіаі поізе
ІЄУЄІ.

5. Весаизе о і" поізе-геІаіеЬ Ьогтопаї сЬап§ез іп рге§папі у/отеп, іЬеіг ЬаЬіез сап Ье Ь от  
ргетаіиге.
6. ТЬе ієуєі оі- поізе іп зо саііесі “з1ееріп§ агеаз” саппоі Ье Ьі§Ьег іЬап 35 сіесіЬеІз.
7. ТЬе \угіієг сопсіисіез іЬаі у/ііЬ а§е, Гапз о ї Іоисі тизіс зиїїег Ггот Ьеагіп§ с!ата§е, ууЬісЬ 
саппоі Ье сотрепзаіесі.

8есііоп III. 8ігисіиге

Рагі А. Скоозе Іке тозі зиііаЬІе м>огсІ огркгазе іо сотріеіе еаск зепіепсе. (ЗО роіпіз)

1 .1 у/ізЬ зЬе_________ тоге ейїсіепііу аі іЬіз ргсуесі.
a. Ьасі Ьееп т>гкіп§
b. \уогкес!
c. Ьаз угогкесі
Ь. \уоиШ Ье \уогкіп§

2. Н е_________ Гіх Ьіз сотриіег у/Ьеп іі Ьгоке сіо\уп.
a. у/аз аЬІе іо
b. соиісі
c. пеесїесі
Ь. сап

3. Веіп§ а іаіепіесі зсіепіізі, Ье______ пєуєг_______ зиге аЬоиі Ьіз ехсерііопаї аЬіІіііез.
a) Ьаз Ьееп
b) ууаз Ьеіп§
c) шоиШ Ье
сі) Ьасі Ьееп

4 .1 \уоиШ Ье §гаіеіи1 і£ уои_________ іЬе пе\уз іо уоигзеїк.
a. \уі11 кеер
b. \уі11 Ье кееріп§
c. Ьауе кері
сі. кері

5. Н е уиІпегаЬІе іо реоріе’з оріпіоп, Ьиі полу Ье ргеіегз іо ііує Ьіз олуп \уау.
a. изесі іо Ьеіп§
b. Ьаз Ьееп
c. луоиШ Ье
сі. изесЗ іо Ье

6. Іі із луогіЬ _________ уоиг тіпсі іп іЬезе ехсерііопаї сігситзіапсез.
a. сЬап§іп§
b. іо сЬап§е
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с. сЬап§е
<3. Ьеіп§ сЬап§е<3

7. ТЬеу ЬиіЬ іЬіз іетріе 3,000 уеагз а§о. ТЬіз т и з і_______ а §геаі сіуііігаііоп.
a. теаз
b. Ьаз Ьееп
c. Ьауе Ьееп
(3. поі Ьауе Ьееп

8.10 опіу зЬе іо Ьег ргіпсіріез, зЬе \уои1<Зп'і Ьауе Ьееп Іесі азігау.
a. зііскз
b. зіиск
c. Ьасі зіиск
сі. Ьаз зіиск

9. 3и<3§іп§ Ьу іЬе луау Ье 1ооке<3, Ье зеетесі о і іЬе роззіЬІе Ьапкгирісу.
a. іпіогт
b. іо Ье іпіогтей
c. іпіогтіп§
(3. іо Ьауе Ьееп іп&гте<3

10. Еуегуопе іаііесі іЬе іезі,_________
a. <3і<3п'і іЬеу?
b. (Зі (3 Ье?
c. Ьауеп'і іЬеу?
(3. (Зісіп'і Ье ог зЬе?

11. ТЬіз ііте  пехі тееек теє_________ оуєг іЬе Аііапііс!
a. Ьауе Ьееп Йуіп§
b. теііі Ье йуіп§
c. теоиМ Ьауе Йотеп
сі. теііі йу

12. Т ой_________ тізз іЬе «ЗеасіНпе ог уои’И Ьауе іо рау а Йпе.
a. Ьеііег поі
b. ‘(З Ьеііег
c. ‘«З Ьеііег поі
(3. Ьа<3 по Ьеііег

13.101_________ іЬе Ьиз, І теоиМп’і Ьауе Ьееп Іаіе.
a. Ьайп’і тіззесі
b. Ьауе тіззесі
c. т ізз
й. теііі т ізз

14. \ЕЬеп теє тоуесЗ Ьеге, іЬіз 8Ьорріп§ М ай_________ .
a. теаз аігеайу Ьееп Ьиі1<3іп§
b. Ьаз ]изі Ьееп Ьиііі
c. теаз гесепііу Ьиііі
(3. теаз опіу Ьеіп§ Ьиііі
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15. Таке уоиг зик Іо іЬе сігу сіеапег’з апсі
a. сіеап іі
b. Ьауе сіеапесі іі
c. Ьауе іі сіеапесі
сі. Іеі іі сіеап

Рагі В. Ріпсі іке опе ипйегіїпед. м>огсІ ог ркгазе ікаі тизі Ье скапресі (20^ош1з).

1. 8 о т е  о і ІЬе Іапсі пеагЬу(а) із зисЬ(Ь) ууєі, Ьоі, апсі соуєгєсі \уііЬ ]ип§1е ІЬаі а іе\у(с| реоріе 
іпЬаЬіі(сІ) ІЬе агеа.
2. Епгутез епаЬ1е(я) іЬе зтаїїезі уігиз іо епіег(Ь) сеііз іп огсіег іо(с) гергосіисе іЬетзеІУЄЗ(сІ).
3. Резрііе(а) тоге  іЬап 2000 тіпегаїз аге кпо\уп(Ь). пеагіу аіі госкз аге іо гтесі(с) іг о т (сі) ЗЄУЄП 
тіпегаї §гоирз.
4. ТЬе Моззі реоріе о і\¥ ез і Аігіса изе іа1кіп§ сігиіпз аз а теапз(а) о і  ргезегуіп§ іЬеіг(Ь) Ьізіогу, 
іЬаі(с) Ьаз Ьееп Ьапсіесі Ьо\уп(>3) Ьу депегаііопз.
5. РгеиЬ’з ісіеаз Ьауе ЬасІ(а) а §геаІ іпйиепсе оп(Ь) іЬе зіисіу о і регзопаіііу, Ьееаизе(с) іЬеу аге 
ЬіаЬІу сопІгоуегзіа1(с1).
6. Ніз зреесЬ \уаз а сагеіи!(а) \уогс1єс1(Ь) аііетр і Іо еуас!е(с) Ьіз гезропзіЬіІііу т (сІ) ІЬе таііег.
7. СЬіса§о'з 8еагз Тоу/єг, по\у(а) ІЬе Іа11ег(Ь) Ьиі1с1іп§ іп іЬе \уог!с1, гізез(с) 1,522 іееі ігош ІЬе 
§гоипсі Іо іЬе Іор о1~(іі) ііз апіеппа.
8. Уііашіп Е, \у ЬісЬ із іоипсІ(а) іп пиІгіІіоиз(Ь) іоосіз зисЬ аз §гееп уе§еіаЬ1ез апсі хуЬо іє  §гаіпз, 
асііоп(с) аз ап апііохісіапі іп сеіі тетЬгапез(сІ).
9. ТЬе сосШзЬ 1ауз(а) ті11іоп(Ь) о і е§§з еасЬ уеаг, оп!у(с) а зта її регсепіа§е о і ууЬісЬ((і) асіиаііу 
ЬаісЬ.
10 .ТЬе сЬітрапгее роззеззез Ьапсі Іоо1(а), ІЬе зііску іегтііе зііск, ууііЬ луЬісЬ(Ь) іі(с) с1і§5 
Іегшіїез оиі оі<а) 1о§з апсі зіишрз.

8есііоп IV. \¥гіііп§
Сігсіе іке питЬег о / іке іоріс уои скоозе апсі усгііє 10-12 зепіепсез іо апзм>ег іке диезііоп. 
Уоиг м>гіііп§ т ії Ье аззеззесі оп іке Ьазіз о /  іке сопіепі, зігисіиге, ргаттаг, апсі уосаЬиІагу 
(2СкрріпІз).

1. А іогеідп уізііог Ьаз опіу опе сіау іо зрепсі іп уоиг соипігу. \\Тіеге зЬоиісі іЬіз уізііог §о оп 
іЬаі сіау? \¥Ьу? Изе зресіііс геазопз апсі сіеіаііз іо зиррогі уоиг сЬоісе.
2. \У1іаІ із а уегу ітрогіапі зкіїї а регзоп зЬоиісі іе а т  іп огЬег іо Ье зиссеззіиі іп іЬе т и іс і 
іосіау? Оіує геазопз апсі ехатріез іо ехріаіп уоиг апзчуег.

II. ОСНОВНИЙ ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

УегЬз:
Тепзез (асііуе, раззіуе)
Сопсііііопаїз
Мосіаіз
УегЬаІз:
Рагіісіріе
і п й п і і і у є

Оегипсі
Керогіесі зреесЬ 
іМоипз:
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Агйсіез
Оиапйіу/ зоше, апу, тисії, шапу, а Іоі, (а) ієлу, по, попе, ЬоЙї, еіЙіег, пеіЙіег 
Ргопоипз:
Регзопаї
Роззєззіує
Кєйєсйує
Айієсйуєз:
Рогш
Розійоп
Сотрагайуе & зирегіайуе айіесйуе аз .. .аз 
АйуєгЬз
Кеіайуе сіаизез (йейпіп£ -  поп-сЗейпііщ)
Ілпкіп§ \уогс1з оґ й те , сопігазі, геазоп гезиіі, ригрозе.
Ргерозійопз оГйте, ріасе, то у е те п і еіс.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Результати вступного випробування з іноземної мови (іспиту з англійської 
мови) при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей 
знань 035 «Філологія». 09 «Біологія». 10 «Природничі науки», 11 «Математика та 
статистика». 23 «Соціальна робота» оцінюється за шкалою: «склав/не склав».

Абітурієнт вважається таким, що склав вступне випробування з іноземної мови 
(іспиту з англійської мови), якщо його оцінка за виконання тестових завдань становить 50 
-1 0 0  балів.

Абітурієнти, які виконали тестові завдання з результатом, нижчим за 50 балів (0 -  
49 балів), отримують оцінку «не склав», втрачаючи право на участь у подальшому 
конкурсному відборі на магістерські програми НаУКМА у 2019 р. Перескладання іспиту 
не допускається.

Результати вступного випробування з іноземної мови (іспиту з англійської 
мови) для абітурієнтів, які вступають на навчання виключно за рахунок коштів фізичних
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та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 
03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 
«Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», визначаються 
шляхом переведення оцінки за виконання тестових завдань у шкалу від 100 до 200 балів.

Переведення оцінки за виконання тестових завдань у 200-бальну шкалу 
здійснюється шляхом подвоєння балів, отриманих абітурієнтом за виконання тестових 
завдань відповідно до Таблиці 2.

У випадку, якщо результати вступного випробування з іноземної мови (іспиту з 
англійської мови) за 200-бальною шкалою становлять менше 100 балів (0 -  99 балів), 
абітурієнт отримує оцінку «не склав», втрачаючи право на участь у подальшому 
конкурсному відборі на магістерські програми НаУКМА у 2019 р. Перескладання іспиту 
не допускається.

Таблиця 1

Таблиця відповідності балів за виконання тестових завдань оцінкам за 
шкалою «склав/не склав» і критеріям оцінювання

Кількість балів 
за виконання 

тестових 
завдань

Оцінка за шкалою 
«склав/не склав»

Критерії оцінювання

91-100 Склав Абітурієнт:
-  засвідчив вільне володіння англійською мовою 

на рівні вище-середньому (Ііррег-Іпіегтесііаїе 
і є у є і ) ;

-  продемонстрував уміння вільно виконувати 
екзаменаційні тестові завдання з аудіювання, 
читання, лексики та граматики в обсязі 
програми;

-  надав правильні відповіді на 90-100 % тестових 
завдань;

-  виконав письмове завдання з урахуванням всіх 
вимог на 90-100 %.

Письмове завдання оцінюється максимально в 20 
балів, якщо тема повністю розкрита, організаційна 
побудова тексту логічна, головна думка чітка і має 
подальший розвиток, граматичні та лексичні 
помилки практично відсутні.

7 1 - 9 0 Склав Абітурієнт:
-  засвідчив системне володіння англійською 

мовою на середньому/вище середнього рівні 
(Іпіетіебіаіе/Пррег-ІЩегтесІіаїе і є у є і з ) ;

-  виявив достатньо добре уміння виконувати 
екзаменаційні тестові завдання з аудіювання, 
читання, граматики та лексики в обсязі 
програми;
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-  надав правильні відповіді на 70-89 % тестових 
питань;

-  виконав письмове завдання на 70-89% (14-17 
балів із 20 можливих).

Виконанане письмове завдання в основному 
розкриває тему та має логічну побудову; окремі 
недоліки в структурі тексту та розвитку головної 
ідеї, деякі граматичні, синтаксичні та лексичні 
неточності не впливають на розуміння тексту.

5 0 - 7 0 Склав Абітурієнт:
-  засвідчив володіння англійською мовою на 

середньому рівні в необхідному обсязі 
(Іпіеппесііаіе ієуєі);

-  виявив базові уміння виконувати екзаменаційні 
тестові завдання з аудіювання, читання, 
вживання граматики та лексики;

-  надав правильні відповіді на 50-69 % тестових 
питань;

-  виконав письмового завдання на 50-69 % (10-13 
балів із 20 можливих).

Виконане письмове завдання не повністю 
розкриває тему; чисельні недоліки побудови та 
логічної структури, обмежений словниковий запас, 
граматичні помилки елементарного рівня 
ускладнюють розуміння тексту.

0 - 4 9 Не склав Абітурієнт:
-  виявив недостатній рівень знань з англійської 

мови та не засвідчив належного вміння 
виконувати екзаменаційні тестові завдання;

-  не продемонстрував знання граматики та 
лексики англійської мови, відповідного 
середньому рівню (Іпїегтесііаіе ієуєі);

-  виявив слабкий рівень уміння і навичок 
читання, аудіювання та письма;

-  не розкрив тему при виконанні письмового 
завдання.

Текст виконаного письмового завдання 
характеризується браком логіки в побудові 
висловлювання й увиразнює дуже обмежений 
словниковий запас; порушення основних 
граматичних та синтаксичних правил заважає 
розумінню.
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Таблиця 2

Таблиця відповідності оцінок за виконання тестових завдань 
оцінкам за шкалою 100 -  200 балів

Бали за 
тестові 

завдання

Бали за 
шкалою

100-200

Бали за 
тестові 

завдання

Бали за 
шкалою

100 -  200

Бали за 
тестові 

завдання

Бали за 
шкалою

100 -  200

67 134 84 168

50 100,0 68 136 85 170

51 102 69 138 86 172

52 104 70 140 87 174

53 106 71 142 88 176

54 108 72 144 89 178

56 112 73 146 90 180

57 114 74 148 91 182

58 116 75 150 92 184

59 118 76 152 93 186

60 120 77 154 94 188

61 121 78 156 95 190

62 124 79 158 96 192

63 126 80 160 97 194

64 128 81 162 98 196

65 130 82 164 99 198

66 132 83 166 100 200

Голова предметної екзаменаційної комісії Д. М. МАЗІН
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