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Робоча програма іспиту з іноземних мов для вступників до магістратури 

Одеського екологічного університету. – Одеса: ОДЕКУ, 2021. – 26с. 

Розробник: зав. каф. іноземної мови, П`янова І.Ю. 
 
 
 

 

1. Призначення іспиту 
 

Мета іспиту – визначити рівень володіння іноземними мовами вступників 

до магістратури з метою конкурсного відбору для навчання в магістратурі. 
 

Від вступника до магістратури, який закінчив навчання на ступені 

бакалавру, вимагається володіння іноземною мовою на рівні В2 відповідно до 

«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». Цей рівень володіння 

мовою забезпечує академічну і професійну мобільність студентів магістратури, 

дозволяє їм компетентно функціонувати в академічному контексті й вести 

самостійну науково-дослідницьку діяльність: розуміти основні ідеї тексту як на 

конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) 

дискусії за своїм фахом; спілкуватися з носіями мови з таким ступенем 

швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній зі сторін; чітко, 

детально висловлюватись стосовно широкого кола тем, виражати свою думку з 

певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти. 
 

Володіння мовою на рівні В2 передбачає сформованість комунікативної 

компетенції на цьому рівні, що розглядається як мовна поведінка, яка вимагає 

набуття іншомовної лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних 

знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними 

для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Таким чином, 

вступники до магістратури повинні: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВМІТИ 
 

Лінгвістична компетенція 
 

Читання 
 

• розуміти автентичні тексти на загальну та професійно-орієнтовану 

проблематику з підручників, газет, популярних та спеціалізованих журналів та 

інтернет-джерел; 
 

• визначати позицію та різні погляди в автентичних текстах, пов’язаних з 

навчанням та спеціальністю; 

• розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 

висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів); 
 

• розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях; 
 

• розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., 

листи, факси, електронні повідомлення, тощо); 
 

• розрізняти різні стилістичні регістри писемного мовлення з друзями, 

незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального 

статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування. 
 

Письмо 
 

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані із 

загальною, особистою та професійною сферами (напр., заяву); 
 

• писати у стандартному форматі деталізовані завдання та звіти, пов’язані з 

навчанням та спеціальністю; 
 

• готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію; 
 

• точно фіксувати повідомлення по телефону та від відвідувачів; 
 

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, протоколи та ін.; 
 

• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим 

ступенем граматичної коректності; 
 

• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 

чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 
 

• виконувати широку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, 

гнучко користуючись загальновживаними фразами. 



 

Соціолінгвістична та прагматична компетенції 
 

• розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному 

та професійному середовищі України відрізняються від інших у порівнянні 

різних культур (міжнародні, національні, інституційні особливості); 

• розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах та те, яким чином вони співвідносяться одна з іншою; 
 

• застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; 
 

• належним  чином  поводити  себе  й  реагувати  у  типових  світських, 
 

академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати 

правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних 

жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та 

розуміння жестикуляції у кожній з таких ситуацій). 
 

 

МАТИ РОБОЧІ ЗНАННЯ 
 

Мовні вміння 
 

• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого 

кола текстів у академічній та професійній сферах; 
 

• правил англійського синтаксису, щоб надати можливість розпізнавати та 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 
 

• мовних форм, властивих офіційним та розмовним регістрам академічного і 

професійного мовлення; 
 

• широкого діапазону словникового запасу (у  тому числі термінології), що 

 

є необхідним у академічній та професійній сферах. 
 
Розвиток   комунікативної   компетенції   відбувається   відповідно   до 
 

здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, 
 

і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та 

спеціальністю. Це передбачає, що вступники до магістратури повинні: 
 

 

 

 



ВМІТИ 
 

Пошук інформації 
 

• запитувати у пошуках інформації; 
 

• знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процесом або предметом 

навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту 

або покажчиком, довідниками, словниками та Інтернетом; 

 

• запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов’язану з 

навчанням або спеціальністю; 
 

• прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., 

заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін. 
 

Академічне письмо 
 

• тлумачити, порівнювати та зіставляти таблиці, графіки та схеми; 
 

• узагальнювати, перефразовувати та синтезувати ідеї з різних типів текстів 

(напр., із статей, дослідницьких проектів); 
 

• фіксувати та письмово викладати результати досліджень (напр., 

опитування думки, огляд теми); 
 

• робити адекватні та придатні для користування конспекти з різноманітних 

інформаційних джерел; 
 

• написати звіт (напр., за проектом); 
 

• враховувати аудиторію та мету висловлювання; 
 

• стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї; 
 

• писати вступ / висновки; 
 

• організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та 

підзаголовками; 
 

• користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний 

текст; 
 

• коректно наводити цитати; 
 

• складати бібліографію; 
 

• вичитувати та виправляти роботу. 
 

 
 



1. Структура іспиту та критерії оцінювання  

Структура спиту: 
 

І частина – лексико-граматичний тест, кількість завдань – 9. Час 

виконання  - 60 хв. 
 

ІІ частина – письмовий переклад, обсяг тексту – 1000 знаків. Час 

виконання – 30 хв. 
 

Загальна тривалість виконання екзаменаційних завдань – 1,5 годин (90 хвилин). 
 

Критерії оцінювання:  
 
 

− оцінка відмінно передбачає 180-200% правильних відповідей  
 
− добре – 150-179% правильних відповідей  
 
− задовільно – 149-100% правильних відповідей  
 
− незадовільно – 99-0% правильних відповідей  
 

Загальна кількість балів за іспит  
 

Підсумкова оцінка з вступного іспиту визначається як середньозважена 

оцінка результатів виконання двох видів завдань екзаменаційного білету та 

перераховується згідно шкали оцінювання, прийнятої у ОДЕКУ: 

       Максимальна кількість балів – 200. 
 

 

 

                                           Зразок екзаменаційного білету 
 

I. Make the sentences and translate them. 
 

1. At, she, often, spends, home, vacation, her. 

2. Take, to, does, how, there, it, long, him, get. 

3. The, mankind, we, can needs, of, an, make, atom, serve? 

4. Our, in, duty, is, time, our, to come, University, to. 

5. Biosphere, the, subject, ecological, is of, inquiry. 

 

II.         Choose the correct word or form: 
1. Physics (is, are) an interesting subject. 

2. Ted is (youngest, younger) than Pete. 

3. Mike was the (better, best) chess player in our group. 

4. If it rains, we (shall take, took) an umbrella. 

5. Nick has already (found, finds) this code. 

6. This performance (usually, usual) starts at 6 o’ clock. 

7. Mr. Green has (be, been) reading the article for two hours. 

8. (Has, have) you already got up? 



9. Alice is only a (child, children). 

10. There is (little, few) milk in the cup. 

 

III. Transform into general questions. 
1. It is late to go there. 

2. Mr. Brown has already sent a letter to his daughter. 

3. Mike went to bed at nine o clock. 

4. They have been writing the composition for three hours. 

5. Sam will choose the most suitable road. 

 

IV. Transform into negative. 
1. Look at the window. 

2. I have bought two postcards and three envelopes. 

3. They were able to cross the river. 

4. The rifle was taken by the sergeant. 

5. Nick will go to the railway station. 

 

V.      Put the articles if necessary. 
1. Show...Black Sea on the map. 

2. Nick left for... North America. 

3. ... room three is overcrowded. 

4. ...tea is sweat. 

5. Would you like to have...tea or coffee? 

 

VI. Insert the prepositions and post-verbal adverbs, if necessary: 
1. I listened...the radio. 

2. This man found himself... at dangerous situation. 

3. Who will carry…this task? 

4. ... Saturday the men will be free. 

5. It is time to call support... 

 

VII. Find the synonyms to the words underlined: 
1. I took off cap. 

             A. put on             B. removed                   C. lost 

2. The main purpose was to master English 

                A. aim        B. initiative        C. part. 

3. This car is very expensive. 

               A. powerful       B. cheap            C. costly 

4. We didn’t find the crew of the vehicle  

              A. leader      B. team        C. commander 

5. It is necessary to slow down an enemy attack. 

              A. help        B. delay        C. observe. 

 

VIII. Show where the action took place: 
1. Which platform for the Oxford train, please? 

2. You’d better get ready for landing and fasten the safety-belts. 



3. Just park the car there and the mechanic will look over it. 

4. Will the suit be ready by Sunday? 

5. Have you booked the room? 

              A. at the tailor’s 

              B. at the railway station. 

              C. at the hotel 

              D. on board the airplane. 

              E. at the service station. 

 

IX. Answer the questions 
 

1. What does it mean that Great Britain is a parliamentary monarchy? 

2. When and where was Odessa founded? 

3. Why have you chosen your specialty? 

4. What parts does the USA consist of? 

5. When was the Declaration of Ukrainian Independence proclaimed? 

 

X. Translate into Ukrainian. 
Ecology 

              Ecology (from Greek: oikos, "household"; and "knowledge") is the scientific 

study of the distribution and abundance of life and the interactions between organisms 

and their environment. The environment of an organism includes physical properties, 

which can be described as the sum of local abiotic factors such as insolation 

(sunlight), climate, and geology, and biotic factors, which are other organisms that 

share its habitat. The word "ecology" is often used more widely in such terms as social 

ecology and deep ecology and in common parlance (language) as a synonym for the 

natural environment or environmentalism. Likewise "ecologic" or "ecological" is often 

taken in the sense of environmentally friendly. The term ecology or oekologie was 

coined by the German biologist Ernst Haeckel in 1866, when he defined it as "the 

comprehensive organism relationship science to the environment". Haeckel did not 

elaborate on the concept, and the first significant textbook on the subject (together 

with the first university course) was written by the Danish botanist, Eugenius 

Warming. 
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