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Пояснювальна записка 

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови проводяться для  
вступників для вступу освітньо-кваліфікаційний рівень магістр на основі 

ступеня бакалавра на спеціальності 073 Менеджмент, 061 Журналістика, 053 

Психологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії,  292 Міжнародні економічні відносини  для здобуття вищої 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Дані особи можуть скласти 

індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови в університеті, якщо звільнені 

від складання магістерського тесту навчальної компетентності згідно з 

Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року 

№ 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 травня 2022 року № 400). 
За основу програми індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови взята 

програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови.  
  



   
1. Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови  

    
        З англійської мови:  

• Форми дієслова Indefinite (дійсний і пасивний стан)  
• Форми дієслова Continuous (дійсний і пасивний стан)  
• Форми дієслова Perfect (дійсний і пасивний стан)  
• Форми дієслова Perfect Continuous  
• Правила узгодження часів  
• Значення форми to be going + Infinitive  
• Умовні речення І, II і III типу.  
• Складнопідрядні речення.  
• Іменник у функції означення  
• Неособисті форми дієслова. Інфінітив у функції обставини мети.  

Прислівник. Герундій.  
• Слова-замісники one, that / those.  
• Подвійні сполучення both ... and, either ... or, neither ... nor.  
• Словотворчі    моделі,    типові    для    іменників,    прикметників, 

числівників, прислівників і дієслів.  
  

       З французької мови:  
• Частковий артикль  
• Ступені порівняння прикметників  
• Відносні займенники  
• Форми дієслова дійсного способу (дійсний, пасивний стан)  
• Форми дієслова умовного способу (узгодження часів в умовних 

складнопідрядних реченнях)  
• Форми дієслова Subjonctif  
• Неособисті форми дієслова. Інфінітив. Прислівники. Герундій.  

       З  німецької мови:  
• Особові та присвійні займенники.  
• Відмінювання іменників.  
• Відмінювання артиклів (означеного та неозначеного).  
• Дієвідмінювання дієслів у Präsens    та         Präteritum (Imperfekt) 

Indikativ.  
• Утворення та вживання часових форм Präsens, Präteritum (Imperfekt), 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I Indikativ.  
• Модальні  дієслова :  дієвідмінювання у     Präsens та     Präteritum 

Indikativ.  
• Ступені порівняння прикметників та прислівників.  
• Прийменники з Dativ ra Akkusativ.  
• Інфінітивні групи та звороти.  
• Заперечення в німецькій мові: kein, nicht.  
• Питальні слова welcher (-e, -es) та was für еіn.  
• Наказовий спосіб дієслів (Imperativ).  



• Модальні конструкції haben / sein + zu + Infinitiv.  
• Неозначено-особовий займенник MAN.  
• Складнопідрядні        речення. Типи        підрядних        речень:  

означальне, часу, додаткове, мети, причини, місця.  
• Форми Passiv.  
• Форми Konjunktiv.  
  

   Приклади завдань тесту з англійської мови: 
We met when we .. .in France.  
A. studied        B. were studying       c. had studied       D. study I went 
out without... money.  

A. some  B. any  C. anything  
  

   Приклади завдань тесту з французської мови:  
Les cours ... à trois heures.  

D. something  

A. finit  B. finissez  C. finissent  
Nous avons parcouru   ...   la capitale.  

D. a fini  

A. tout  B. toute  C. toutes  D. tous  
  

   Приклади завдань тесту з німецької мови: 
Wo ... du vor zwei Jahren ...?  
A. wirst...gearbeitet       B. bist... gearbeitet    C. Hast...gearbeitet  
D. hast...arbeiten Ich 
ziehe ... aus.  

A. mich  B. mein  C. mir         D. dir  
  

  



3. Критерії оцінювання завдань тесту співбесіди  
  

Тест складається з двох частин:  
- граматика - 50 завдань; 
 - лексика - 50 завдань.  
Загальна кількість завдань - 100.  
До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише 

один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав 

правильний варіант відповіді.  
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) 

обрано неправильний варіант відповіді;  
б) обрано два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них  
є правильний варіант;  
в) не обрано жодного із варіантів відповіді.  
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 1 бал.  
Порядок  переведення кількості правильних відповідей в оцінку за шкалою  

100 – 200 балів представлений в таблиці 1.  
 

 


