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ВСТУП 

 

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови – це форма вступного 

випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста). Програма розроблена на підставі Порядку прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400). 

 

1. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА 

 

1.1. Мета індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови – виявити 

рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у вступників 

відповідно до існуючої нормативно-правової бази, чинних навчальних програм та 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Об'єктами оцінки є мовленнєва компетентність у говоріння, а також мовні 

лексичні та граматичні компетентності. 

 

СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

1.2. Структура 

Індивідуальна усна співбесіда складається з таких частин: 

1) Частина І. ЧИТАННЯ: «Дати відповідь на питання до тексту» - до 

тексту пропонується 5 запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт 

має достатній лексичний запас, щоб висловитись і надати правильні відповіді. 

2)  Частина II. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ: «Заповнення пропусків у 

тексті» - у завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. 

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний 

варіант. 

3)  Частина III. Говоріння - (висловлювання за мовленнєвою ситуацією 

без підготовки) передбачає перевірку рівня сформованості вміння використовувати 

усне мовлення для розв'язання комунікативно-орієнтованих задач. Метою 

передбачено виконання абітурієнтами одного завдання змоделювати самостійне 

висловлювання за запропонованою ситуацією, дати оцінку фактам, подіям,особам , 

згаданим у висловлюванні. Обсяг висловлювань – не менше 5 речень. 
 

1.3. Тривалість проведення співбесіди  

До двох академічних годин. 

 

 



 

 

2. Критерії оцінювання  

2.1. Розроблені завдання індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 

передбачають перевірку рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції вступників. 

 Оцінювання здійснюється за двохсот бальною шкалою. 

 Максимальна кількість балів – 200. 

 Кількість завдань –3. 

 Завдання 1: «Дати відповідь на питання до тексту» - оцінюється 

відповідність комунікативному завданню, мовна правильність (лексична, 

граматична, фонетична). Максимальна кількість балів за правильно виконане 

завдання - 100. 

 Завдання 2: « Заповнення пропусків у тексті» - оцінюються в 5 балів 

за вказану правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або 

вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. Максимальна кількість 

балів – 50. 

 Завдання 3: «Говоріння» - оцінюються відповідність комунікативному 

завданню, обсяг висловлювання та мовна правильність (лексична, граматична, 

фонетична). Максимальна кількість балів – 50. 

 

2.2. Таблиця визначення рівнів володіння іноземною мовою 

 

3. Орієнтований перелік мовленнєвих ситуацій 

1. Which books do you prefer: novels, detective novels, memoirs, history 

books, adventure books? Explain your response with details and examples. 

2. Did you have any interests or hobbies in the past which relate to your life 

now? What are they? 

3. Do you like to go to an art museum alone or with friends?  

4. Are you interested in sport? What role does sport play in our life? 

Explain your response with details and examples. 

5. Would you prefer to have a traditional style class or one where 

technology is used? Explain your response with details and examples. 

6. What has been happening in your life recently? 

7. What are the most important components of a successful interview? 

8. Describe a place in your city that you often like to visit. Explain your 

response with details and examples. 

9. What climate does Ukraine enjoy? Do you prefer to live in a climate 

that has four seasons or would you rather live in one that only has one season in 

Кількість балів Рівень володіння іноземною мовою 

 

180-200 Високий рівень володіння іноземною 

мовою 

150-179 Добрий рівень володіння іноземною 

мовою 

100-149 Задовільний рівень володіння 

іноземною мовою 



which it is warm all of the time? Provide specific details to support your explanation. 

10. Do you agree or disagree: People prefer spending time on the Internet to 

playing sport. 

11. Which advice would you give your friend who wants to find work? 

12. Which places do you like to visit in your city? Explain your response with 

details and examples. 

 



4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ  
 

1. Antonia Claire, JJ Wilson Speakout2nd edition Intermediate SB – 

Pearson, 2015.- p. 48; 

2. Article “The rise of fake news”. British Council Teens. Режим 

доступу: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/c1-reading/rise-

fake-news; 

3. Article “Your digital footprint”. British Council Teens. Режим 

доступу: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/b2-

reading/your-digital-footprint; 

4. https://test-english.com/use-of-english/b1/b1-english-test-5-text-with-

multiple-choice-gaps/; 

5. https://ieltsquangbinh.com/ielts-speaking-part-1-topic-computers/; 

6. Словники; 

7. Автентична література, яка відповідає сферам і тематиці 

ситуативного спілкування; 

8.  Murphy R. English Grammar in Use: Murphy P., Hashemy L.; 

9. Antonia Clare , JJ Wilson «Speak Out Intermediate» Second edition 

2016, Achievement’s test 1( Units 1-2); 

10. Liz and John Soars « Headway Intermediate» IV edition, 2014. 

 

 

Голова предметної  

екзаменаційної комісії                                            А.А. ЗАХАРЖЕВСЬКА 
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