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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра вступники складають єдиний 
вступний іспит з іноземної мови (англійської, французьської, німецької, іспанської мов) 
незалежно від кількості обраних спеціальностей (освітніх програм). Приймаються 
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках .

Особи, зазначені у пункті 13 розділу VIII Правил прийому при вступі на навчання 
для здобуття ступеня магістра можуть брати участь у конкурсному відборі за 
результатами вступних випробувань у НаУКМА. Вступні випробування для цієї категорії 
осіб проводитья у НаУКМА за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими 
Українським центром оцінювання якості освіти, одночасно з єдиним вступним іспитом, 
що проходить у пунктах тестування 30 червня 2021 року.

Вступне випробування з іноземної мови (іспит з англійської мови), згідно з 
Правилами прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 
2021 році (п. 14 Розділу VIII), може проводитися для абітурієнтів магістерських програм 
(крім спеціальності 081«Право»), які вступають на навчання виключно за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Зазначені вище категорії вступників на навчання для здобуття ступеня магістра 
складають у НаУКМА вступне випробування з іноземної мови, незалежно від кількості 
обраних спеціальностей (освітніх програмі. Результати цього випробування 
зараховуються абітурієнту при конкурсному відборі на кожну з обраних ним 
спеціальностей.

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

1. Listening comprehension (Аудиювання);
2. Reading comprehension (Читання);
3. Structure and Use of English (Структура та вживання мови);
4. Writing (Письмо).

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

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

3. Тестові завдання з рубрики «Структура та вживання мови» (Structure and Use of 
English) спрямовані на визначення рівня опанування вступником лексики та граматики 
англійської мови, вміння правильно розпізнавати та вживати мову у відповідному 
контексті відповідно до стандартів письма.

4. Тестові завдання з рубрики «Письмо» (Writing) 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 -  50.

Кількість варіантів тестових завдань -  3.

Час, відведений на виконання тестових завдань -  90 хвилин.
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ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

SECTION I. Listening Comprehension

Part A. Listen to the text and then read the four questions. Choose the best possible answer to 
each question. You will have 2 min 30 sec to complete this task.

1. How old were the children in the marshmallow experiment?
a. 4 years old
b. 6 years old
c. 12 years old
d. 14 years old

2. What did most of the children do when Dr.Mischel left the room?
a. They ate the marshmallow immediately.
b. They ate the marshmallow after a few seconds.
c. They waited five minutes and then ate the marshmallow.
d. They waited 15 minutes and then got two marshmallows.

3. The results of the marshmallow experiment showed that
a. the “waiters" focused on the marshmallow.
b. the “waiters” didn’t want the marshmallow.
c. the “waiters” distracted themselves from the marshmallow.
d. the “waiters” liked singing songs.

4. What was the effect of Dr. Mischel’s research?
a. Schools began using the marshmallow experiment to measure intelligence.
b. Schools began teaching students how to control their thoughts and behaviour.
c. Schools began teaching more psychology than they did in the past.
d. Schools stopped using intelligence tests to identify good students.

<...>

SECTION II. Reading Comprehension
Read the following text and decide i f  each sentence below is true (T) or false (F)

Living in the city might affect one’s hearing. Car horns, buzzing motorcycles, construction site 
noise -  these all are sounds of daily city life. As the size of our cities increases, so does the noise 
level with which citizens have to live. Traffic noise seems to be the worst criminal, and 
unfortunately, traffic intensity is expected to increase by 30 percent in the next 15 years. 
According to the recent research, almost one-fifth of city dwellers suffer from very high noise 
levels. While it was once thought that ‘noise pollution’ was simply an annoying inconvenience, 
new studies have shown that continued exposure to loud sounds can seriously affect human 
health. An advisor to the World Health Organization has explained that noise causes stress, and 
this type of stress restricts blood flow to the vital organs. People who live on busy streets have 
higher blood pressure than those who live on quiet ones. Pregnant women who live near airports 
have more often premature and underweight babies, as a result of harmful hormonal changes 
which are triggered by loud sounds. Furthermore, caused by noise stress makes biochemical 
substances be released by the body, which negatively affects the heart, brain and nervous system. 
The World Health Organization has declared that environmental noise in residential areas should 
not exceed 55 decibels, although some people, especially those with heart problems are sensitive
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to levels as low as 35 decibels. At the 80 decibel range, physical discomfort starts, and 
continuous exposure to noise at that level causes gradual hearing loss. While noise levels higher 
than 115 decibels are not unusual in discos and rock concerts, the dancers and fans may pay the 
price later in life: damage to hearing is cumulative and irreversible.

1. According to the author, traffic seems to cause most crimes in the city.
2. In 15 years, traffic intensity in the city is expected to be twice as big as it is now.
3. Biochemical substances released by the body because of noise worsen the state o f people’s 
nervous system.
4. According to the author, people with heart problems are indifferent to environmental noise 
level.
5. Because of noise-related hormonal changes in pregnant women, their babies can be bom 
premature.
6. The level of noise in so called “sleeping areas” cannot be higher than 35 decibels.
7. The writer concludes that with age, fans of loud music suffer from hearing damage, which 
cannot be compensated.

<...>

SECTION III. Structure and Use of English

Part A. Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence.

1 .1 wish sh e__________ more efficiently at this project.
a. had been working
b. worked
c. has worked
d. would be working

2. H e __________ fix his computer when it broke down.
a. was able to
b. could
c. needed
d. can

3. Being a talented scientist, h e  never sure about his exceptional abilities.
a) has been
b) was being
c) would be
d) had been

4 . 1 would be grateful if you_________ the news to yourself.
a. will keep
b. will be keeping
c. have kept
d. kept

5. H e  vulnerable to people’s opinion, but now he prefers to live his own way.
a. used to being
b. has been
c. would be
d. used to be
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6. It is w orth your mind in these exceptional circumstances.
a. changing
b. to change
c. change
d. being changed

7. They built this temple 3,000 years ago. This m ust_______ a great civilization.
a. was
b. has been
c. have been
d. not have been

8. If only sh e__________ to her principles, she wouldn't have been led astray.
a. sticks
b. stuck
c. had stuck
d. has stuck

9. Judging by the way he looked, he seem ed of the possible bankruptcy.
a. inform
b. to be informed
c. informing
d. to have been informed

10. Everyone failed the test,_________
a. didn't they?
b. did he?
c. haven't they?
d. didn't he or she?

11. This time next week w e __________ over the Atlantic!
a. have been flying
b. will be flying
c. would have flown
d. will fly

12. Y ou__________ miss the deadline or you’ll have to pay a fine.
a. better not
b. ‘d better
c. ‘d better not
d. had no better

13. If I __________ the bus, I wouldn’t have been late.
a. hadn’t missed
b. have missed
c. miss
d. will miss

14. When we moved here, this Shopping Mall .
a. was already been building
b . has just been built



c. was recently built
d. was only being built

15. Take your suit to the dry cleaner’s and
a. clean it
b. have cleaned it
c. have it cleaned
d. let it clean

<...>

SECTION IV. Writing
Circle the number o f  the topic you choose and write 10-12 sentences to answer the question. 
Your writing will be assessed on the basis o f  the content, structure, grammar, and vocabulary.

1. A foreign visitor has only one day to spend in your country. Where should this visitor go on 
that day? Why? Use specific reasons and details to support your choice.
2. What is a very important skill a person should learn in order to be successful in the world 
today? Give reasons and examples to explain your answer.

II. ОСНОВНИЙ ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

Verbs:
Tenses (Active & Passive)
Conditionals
Modals

Verbals:
Participle
Infinitive
Gerund
Reported speech

Nouns:
Articles
Quantity/ some, any, much, many, a lot, (a) few, no, none, both, either, neither

Pronouns:
Personal
Possessive
Reflective

Adjectives:
Formation
Position
Comparative & superlative adjective as...as 
Adverbs
Relative clauses (defining -  non-defining)
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Linking words of time, contrast, reason result, purpose.
Prepositions of time, place, movement etc.
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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 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 2021 р. Перескладання іспиту 
не допускається.

Результати вступного випробування з іноземної мови (іспиту з англійської 
мови) 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 2021 р. Перескладання іспиту 
не допускається.
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Таблиця відповідності балів за виконання тестових завдань оцінкам за 
шкалою «склав/не склав» і критеріям оцінювання

Таблиця 1

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 (Upper-Intermediate 
level);

-  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 
(Intermediate/Upper-Intermediate levels);

-  виявив достатньо добре уміння виконувати 
екзаменаційні тестові завдання з аудіювання, 
читання, граматики та лексики в обсязі 
програми;

-  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 
(Intermediate level);

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

-  надав правильні відповіді на 50-69 % тестових 
питань;
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-  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 (Intermediate level);

-  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 фахової атестаційної комісії Д. М. Мазін
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