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РІВНЕ  

 



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Програму розроблено на підставі Законів України "Про освіту", "Про вищу 

освіту", Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, 

Правил прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування, Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти.  

Вступний іспит з іноземної мови проводиться для прийому на навчання для 

здобуття освітнього рівня «Магістр» до Національного університету водного 

господарства та природокористування осіб та відбувається за поданням 

рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь 

бакалавра і мають намір продовжувати навчання.  

Вимоги вступного іспиту з іноземної мови базуються на рівні володіння 

іноземною мовою В1- В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним 

для студентів різних спеціальностей.  

Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови – перевірка знань, 

практичних навичок та вмінь, пов’язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності, 

отриманих в процесі оволодіння іноземною мовою на рівні «Бакалавр». 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників з 

іноземної мови в процесі конкурсного відбору.  

Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні володіти: 

 граматичними навичками, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в 

академічній і професійній сферах; 

 знаннями правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати 

широке коло текстів в академічній і професійній сферах; 

 широким  діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній і професійній сферах; 

 сталими й ідіоматичними виразами на вище зазначеному рівні; 

 знаннями мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів. 

 



 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово. Усі іспитові 

випробування  містять завдання із вибором однієї правильної відповіді та мають 

на меті визначення рівня сформованості лексико-семантичної та граматичної 

компетентності. 

Через необхідність комплексної перевірки вище зазначених умінь та 

навичок іспит проводиться у тестовій формі й охоплює лексико-граматичний 

матеріал, який абітурієнти мали засвоїти під час вивчення дисциплін «Іноземна 

мова» (основний курс), «Іноземна мова за професійним спрямуванням» в рамках 

підготовки за першим рівнем вищої освіти «Бакалавр». 

Вступний іспит з іноземної мови складається із 50 лексико-граматичних тестів, 

з яких 70% є завданнями першого рівня складності, 20%  – середнього рівня 

складності та 10% – вищого. 

Порядок нарахування балів: 

Структура тестового завдання Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 

 

Якщо в питанні вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено питанням, то питання оцінюється в 0 балів. 

Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години.  

 



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

Активна лексика охоплює загальнолітературні одиниці, загальнонаукові 

терміни і термінологічні словосполучення зазначеного рівня. Лексичний матеріал 

включає кліше, штампи і засоби міжфразового зв'язку, необхідні для спілкування 

у межах побутової, краєзнавчої та суспільно-політичної тематики. 

Краєзнавча тематика включає матеріал про: 

– Україну та англомовні країни: Великобританія, США, Канада: географічні 

відомості про країну, її державні органи та політичні партії, промисловість та 

освіту, історію країни, звичаї і традиції, визначні особистості у різних сферах 

життя; 

– культурологічно-краєзнавчі аспекти, міжнародні фінансові стосунки, та 

торгівлю.   

Суспільно-політична тематика охоплює такі теми: преса та інші засоби 

масової інформації, візити, зустрічі, соціально-правові відносини в суспільстві; 

міжнародний туризм, екологія, природні катаклізми, тероризм і злочинність, 

міжнародні виставки та ярмарки. 

Суспільно-побутовий аспект включає такі теми: місце молоді в сучасному 

світі, права людини, ведення бізнесу, ділове листування, митниця, ведення 

переговорів.   

Професійно-орієнтована тематика охоплює загальні знання про розвиток 

науки та техніки, економіку та ІТ сферу. 

Граматика 

Морфологія: 

– базові знання таких частин мови, як іменник, прикметник, займенник, 

прислівник, числівник, сполучник; 

– дієслово: система часових форм дієслова в активному та пасивному станах; 

модальні дієслова з простою та перфектною формами інфінітива; умовний спосіб 

(всі типи умовних речень); неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, 



дієприкметник, їх форми, функції в реченні, комплекси з безособовими формами 

дієслова); узгодження часів; 

Синтаксис: 

– поняття про речення, типи речень, члени речень, порядок слів у реченні; 

складнопідрядні та складносурядні речення; пряма та непряма мова. 

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Англійська мова 

1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови: Посібник. – Київ: 

ТОВ „ВП Логос”, 2004.– 341 с. 

2. Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми : навч. посіб. для студентів 

філології, університетів, гімназій та коледжів / за ред. В. І. Гончарова. – Х.: Фоліо, 

2005. 

3. Збірник тестових завдань для підготовки до вступного іспиту з англійської 

мови до магістратури для студентів усіх спеціальностей НУВГП [онлайн] / 

Крутько Т. В., Купчик Л. Є., Літвінчук А.Т. – Рівне, НУВГП, 2017. Режим 

доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6347 

4. Комплексний довідник. Англійська мова / Я. В. Довгополова, М.Ю. Бабенко, 

Л.О. Зінов’єва, Г.Ю. Погожих. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 320 с.  

5. Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови / Л. Ю. Куліш. – Київ: 

Чумацький шлях, 2001. – 360 с. 

6. Тарнопольський О. Б. Ділові проекти (Business projects) / О. Б. Тарнопольський 

- Нова Книга, 2007. – 257 с. 

7. Christine Johnson. Intelligent Business. Pre-Intermediate. Coursebook. – Pearson 

Education, 2010. – 176 p. 

8. Mark Ibbotson. Cambridge English for Engineering. – Cambridge University Press 

2010. – 112 p 

9. Raymond Murphy English Grammar in Use. A self-study reference and practice book 

for intermediate students. – Cambridge University Press 1985. – 327 p. 

10. Evans V. On Screen B1 (B2). – Berkshire : Express Publishing, 2015.  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6347


Німецька мова 

1. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д., Кубинський Б.В., 

Білоус О.І., Артамоновська С.П. Практична граматика німецької мови. 

Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 

2-е видання, виправлене та доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с. 

2. Методичні рекомендації та тестові завдання до вступного іспиту з німецької 

мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх 

спеціальностей НУВГП [онлайн] / Купчик Л. Є. – Рівне, НУВГП, 2018. Режим 

доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9502 

2. Тести з німецької мови // Під ред. проф.С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвит, 1995. 

5. Aufderstrasse H. Bock ua. Themen neu 2. Kursburch. - Max Hueber Verlag, 1999. 

6. Aufderstrasse H. Bock ua. Themen neu 3. Kursburch. - Max Hueber Verlag, 1999 . 

7. Burjak L., Kiriljuk W. Ein Stückchen Deutschland.- Berlin, 1999.  

8. Grammatik & Konversation : Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. - Max Hueber 

Verlag, 2005. 

9. Grygorova O., Haran L. Geschäftlicher Schriftverkehr.- Zeitglas, 2005. 

 

Французька мова 

1.  Попова С. А., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского языка -

12 –е изд.,испр.и дополненное.-М.,2000.-480 с. 

2.  Мурадова Л.А.  60 устных тем по французскому языку.-М.: Рольф Айрис –

Пресс, 2000-224с. 

3.  Мурадова Л.А.  Грамматика французского языка.-М.: Рольф Айрис –Пресс, 

2000-256с. 

4.  Прокофьева Г.Н. Тесты по грамматике французского языка.-М.: Рольф Айрис –

Пресс, 1998.-288с. 

5.  Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения.-М.: Рольф Айрис –

Пресс, 2001-240с. 

  

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9502


5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Результат вступного іспиту з іноземної мови для вступників які беруть участь 

в конкурсі для здобуття ступеня магістра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 

балів. 

Бал вступного іспиту визначається як сума балів, одержаних за вирішення 50-

ти тестів. Питання оцінюються від 0 до 2-ох балів. Детальний опис нарахування 

балів приведений в розділі 2 цієї програми. Оцінка за виконання фахового 

вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів  визначається за 

формулою  

N = n +100, 

де n – бал вступного іспиту з іноземної мови;  

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 200 

балів. 

 

 

 

Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри іноземних мов  

(протокол № 4 від 29 жовтня 2019 р.)  
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