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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ  

ТА ВИМОГИ ДО РОБОТИ НАД ВІДПОВІДЯМИ 
 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох або трьох блоків завдань. 
 

Час виконання завдання 3 години. 
 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що 

б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у 

визначених для цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на 

екзаменаційних білетах. Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема мобільними телефонами, електронними 

перекладачами та ін.), підручниками, навчальними посібниками. Дозволено 

користуватися лише словниками.  

 

 

ПРОГРАМА ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма випробовування розроблена на базі програм навчальних 

дисциплін та програм підготовки бакалаврів зі спеціальних дисциплін у 

відповідності до профілів і напрямів підготовки. 

У залежності від спеціальності, на яку вступає абітурієнт, екзаменаційні 

завдання розділені на наступні профілі: 

Спеціальності машинобудівного профілю 

015 Професійна освіта. Зварювання. 

015 Професійна освіта. Машинобудування. 

015 Професійна освіта. Транспорт. 

131 Прикладна механіка. Технологія  та устаткування зварювання. 

133 Галузеве машинобудування. Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і обладнання. 

 

Спеціальності енергетичного та електромеханічного профілів 

015 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок. 

015 Професійна освіта. Електроніка. 

015 Професійна освіта. Електромеханіка. 

015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології. 

015 Професійна освіта. Енергетика. 

015 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація. 

015 Професійна освіта. Охорона праці. 

015 Професійна освіта. Гірництво. 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

144 Теплоенергетика. 
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151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 

Спеціальності технологічного профілю 

015 Професійна освіта. Дизайн. 

015 Професійна освіта. Харчові технології. 

015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості. 

015 Професійна освіта. Нафтогазова справа. 

015 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа. 

133 Галузеве машинобудування. Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів 

161 Хімічні технології та інженерія. 

182 Технології легкої промисловості. 

 

Спеціальності економічного профілю 

015 Професійна освіта. Економіка. 

073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування. 

074 Публічне управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Інтелектуальна 

власність. 

 

Спеціальності психологічного профілю 

053 Психологія. Практична психологія. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОКР СПЕЦІАЛІСТ  

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

 

Завдання Блоку І містять запитання по наступним розділам програми: 

Іменник. Займенник. Види займенників. Числівник. Прикметник. Ступені 

порівняння прикметників та прислівників. Конструкції порівняння. 

Прийменники. Стійкі прийменникові сполучення. Дієслово. Система часів в 

англійській мові. Узгодження часів. Особливості перекладу дієслів у пасивному 

стані. Модальні дієслова. Неособові форми дієслова. Артикль (визначений та 

невизначений) тощо. 

 

Завдання Блоку ІІ полягає в складанні письмової анотації до статті. 

Анотація до статті іноземною мовою є засобом контролю розуміння тексту. 

Основні граматичні та стилістичні особливості мови: структура різних типів 

речення, прості речення, граматичні конструкції, словотворення, терміни, 

професіоналізми, абревіатури тощо. Анотація має бути лаконічною, 

конкретною, в ній слід зазначити необхідні факти, імена, дати. Обсяг анотації 

становить 500 – 600 знаків. 
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Завдання Блоку ІІІ полягає в складанні твору-есе, що має довільну 

композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного 

приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування 

теми. Твір-есе є ефективним засобом діагностики продуктивної, творчої, 

складової пізнавальної діяльності студентів, що передбачає аналіз інформації, 

інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів і альтернатив, 

формулювання висновків, особисту оцінку автора тощо. 

 

Характеристика завдання та вимоги до роботи над відповідями 

  

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з трьох блоків завдань. 

 

Блок І містить тестові запитання. 

Блок ІІ містить текст українською мовою за спеціальністю (потребує 

складання анотації іноземною мовою). 

Завдання Блоку ІІІ містить тему для твору-есе. 

 

 

 

Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів для окр спеціаліст 

 (денна форма навчання) 

 

Тестові завдання Блоку І з вибором однієї вірної відповіді вважається 

виконаним вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена 

вірна відповідь. 

Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 2 бали (з 1 по 25). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно 

виконавши всі завдання Блоку І, дорівнює 50 балів. 

Завдання Блоку ІІ оцінюється від 0 до 25 балів виходячи з таких 

критеріїв 
 

 

Завдання Блоку ІІІ оцінюється від 0 до 25 балів виходячи з таких 

критеріїв 

 

Максимально 25 балів 

25 балів 0 помилок 

20 балів 1 -2 помилки 

15 балів 3-4  помилки 

10 балів 5-6  помилок 

5 балів 7-8  помилок 

0  балів 9 та більше помилок 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОКР СПЕЦІАЛІСТ  

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

 

Завдання Блоку І містять запитання по наступним розділам програми: 

Іменник. Займенник. Види займенників. Числівник. Прикметник. Ступені 

порівняння прикметників та прислівників. Конструкції порівняння. 

Прийменники. Стійкі прийменникові сполучення. Дієслово. Система часів в 

англійській мові. Узгодження часів. Особливості перекладу дієслів у пасивному 

стані. Модальні дієслова. Неособові форми дієслова. Артикль (визначений та 

невизначений) тощо. 

 

Завдання Блоку ІІ полягає в складанні твору-есе, що має довільну 

композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного 

приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування 

теми. Твір-есе є ефективним засобом діагностики продуктивної, творчої, 

складової пізнавальної діяльності студентів, що передбачає аналіз інформації, 

інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів і альтернатив, 

формулювання висновків, особисту оцінку автора тощо. 

 

Характеристика завдання та вимоги до роботи над відповідями 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 
 

Завдання Блоку І містять тестові запитання. 
 

Завдання Блоку ІІ містить тему для твору-есе. 

 

Критерії бальної оцінки 

 знань абітурієнтів для окр магістр  

(денна форма навчання) 

 

Тестові завдання Блоку І з вибором однієї вірної відповіді вважається 

виконаним вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена 

вірна відповідь. 

Максимально 25 балів 

25 балів 0 помилок 

20 балів 1 -2 помилки 

15 балів 3-4  помилки 

10 балів 5-6  помилок 

5 балів 7-8  помилок 

0  балів 9 та більше помилок 
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Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 3 бали (з 1 по 5), та у 2 бали 

(з 6 по 25). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно 

виконавши всі завдання Блоку І, дорівнює 55 балів. 

Завдання Блоку ІІ оцінюється від 0 до 45 балів виходячи з наступних 

критеріїв 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

 

Завдання Блоку І полягає в складанні перекладу тексту. Письмовий 

переклад з іноземної мови рідною мовою є ефективним засобом контролю 

повноти та точності розуміння змісту текста. Основні граматичні та стилістичні 

особливості мови: граматичні конструкції, словотворення, терміни, 

професіоналізми, діалектизми, розмовна лексика, вільні сполучення, 

неологізми, абревіатури, інтернаціональні слова, контекстуальні заміни, 

багатозначність слів, збіг і розбіжність значень інтернаціональних слів, тощо. 

 

Завдання Блоку ІІ полягає в складанні письмової анотації до статті. 

Анотація до статті іноземною мовою є засобом контролю розуміння тексту. 

Основні граматичні та стилістичні особливості мови: структура різних типів 

речення, прості речення, граматичні конструкції, словотворення, терміни, 

професіоналізми, абревіатури тощо.  

 

Анотація має бути лаконічною, конкретною, в ній слід зазначити 

необхідні факти, імена, дати. Обсяг анотації становить 500 – 600 знаків. 

 

Завдання Блоку ІІІ містять запитання по наступним розділам програми: 

Іменник. Займенник. Види займенників. Числівник. Прикметник. Ступені 

порівняння прикметників та прислівників. Конструкції порівняння. 

Прийменники. Стійкі прийменникові сполучення. Дієслово. Система часів в 

англійській мові. Узгодження часів. Особливості перекладу дієслів у пасивному 

стані. Модальні дієслова. Неособові форми дієслова. Артикль (визначений та 

невизначений) тощо. 

 

Максимально 45 балів 

45 балів 0 помилок 

35 балів 1 -2 помилки 

30 балів 3-4  помилки 

20 балів 5-6  помилок 

10 балів 7-8  помилок 

0  балів 9 та більше помилок 
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Характеристика завдання та вимоги до роботи над відповідями 

  

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з трьох блоків завдань. 

Блок І містить текст іноземною мовою за спеціальністю (потребує 

перекладу українською мовою). 

Блок ІІ містить текст українською мовою за спеціальністю (потребує 

складання анотації іноземною мовою). 

Завдання Блоку ІІІ містять тестові запитання. 

 

 

Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів  

для ступеня магістр 

(денна форма навчання) 

 

Завдання Блоку І оцінюється від 0 до 25 балів виходячи з таких критеріїв 
 

 

Завдання Блоку ІІ оцінюється від 0 до 25 балів виходячи з таких 

критеріїв 
 

 

Тестові завдання Блоку ІІІ з вибором однієї вірної відповіді вважається 

виконаним вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена 

вірна відповідь. 

Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 2 бали (з 1 по 25). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно 

виконавши всі завдання Блоку ІІІ, дорівнює 50 балів. 

 

Максимально 25 балів 

25 балів 0 помилок 

20 балів 1 -2 помилки 

15 балів 3-4  помилки 

10 балів 5-6  помилок 

5 балів 7-8  помилок 

0  балів 9 та більше помилок 

Максимально 25 балів 

25 балів 0 помилок 

20 балів 1 -2 помилки 

15 балів 3-4  помилки 

10 балів 5-6  помилок 

5 балів 7-8  помилок 

0  балів 9 та більше помилок 
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ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР 

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

 

Завдання Блоку І полягає в складанні письмової анотації до статті. 

Анотація до статті іноземною мовою є засобом контролю розуміння тексту. 

Основні граматичні та стилістичні особливості мови: структура різних типів 

речення, прості речення, граматичні конструкції, словотворення, терміни, 

професіоналізми, абревіатури тощо.  

 

Анотація має бути лаконічною, конкретною, в ній слід зазначити 

необхідні факти, імена, дати. Обсяг анотації становить 500 – 600 знаків. 

 

Завдання Блоку ІІ містять запитання по наступним розділам програми: 

Іменник. Займенник. Види займенників. Числівник. Прикметник. Ступені 

порівняння прикметників та прислівників. Конструкції порівняння. 

Прийменники. Стійкі прийменникові сполучення. Дієслово. Система часів в 

англійській мові. Узгодження часів. Особливості перекладу дієслів у пасивному 

стані. Модальні дієслова. Неособові форми дієслова. Артикль (визначений та 

невизначений) тощо. 

 

Характеристика завдання та вимоги до роботи над відповідями 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 

Блок І містить текст українською мовою за спеціальністю (потребує 

складання анотації іноземною мовою). 

Завдання Блоку ІІ містять тестові запитання. 

 

 

Критерії бальної оцінки 

 знань абітурієнтів для ступеня магістр  

(денна форма навчання) 

 

Завдання Блоку І оцінюється від 0 до 45 балів виходячи з наступних 

критеріїв 

Максимально 45 балів 

45 балів 0 помилок 

35 балів 1 -2 помилки 

30 балів 3-4  помилки 

20 балів 5-6  помилок 

10 балів 7-8  помилок 

0  балів 9 та більше помилок 
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Тестові завдання Блоку ІІ з вибором однієї вірної відповіді вважається 

виконаним вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена 

вірна відповідь. 

Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 3 бали (з 1 по 5), та у 2 бали 

(з 6 по 25). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно 

виконавши всі завдання Блоку ІІ, дорівнює 55 балів. 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Максимальна сума балів, яку може отримати вступник, правильно 

виконавши усі завдання вступного випробування, дорівнює 100 балам. 
 

До набраної вступником суми балів додається 100 (для переводу у шкалу 

від 100 до 200 балів). 
 

Загалом робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 
 

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно. 
 

Якщо сумарна кількість балів, отримана вступником, становить від 100 до 

124 балів або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 

 


