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                  Метою проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступу в магістратуру є визначення 
рівня підготовленості абітурієнтів (бакалаврів) з отриманих під час навчання на ступінь бакалавра знань, 
вмінь та навичок з іноземної мови, пов‘язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності. 
 
    Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні отримати наступні знання: 
 

• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а 
також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 
• правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в 

академічній та професійній сферах; 
 

• широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в 
академічній та професійній сферах; 

 
• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів. 

    
    У зв‘язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, іспит проводиться у 
тестовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який абітурієнти мають засвоїти під час вивчення 
„Іноземної мови” (основний курс) та „Ділової іноземної мови”. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
ДО МАГІСТРАТУРИ 

     
    Програма іспиту базується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки бакалаврів та одночасно 
відображає вимоги до знань, умінь, навиків студентів магістерського рівня підготовки, визначених у 
галузевих стандартах вищої освіти цих освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
   Програма іспиту до магістратури має між предметний синтетичний характер, що досягається побудовою 
іспиту за тестовим принципом. 
   Завдання програми – відносно цілісні утворення, в яких відображаються окремі аспекти  діяльності та   
об’єднуються знання з кількох мовленнєвих дисциплін. 
   Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ОДЕУ.     
 
 

СТУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 
 
Тестові завдання складаються з чотирьох питань: 
1 питання - розуміння змісту тексту без словника; перевірка проводиться шляхом заповнення пропусків у 
тексті відповідними за змістом словами та словосполученнями, наданими у таблиці                                                          
( 20 завдань, час виконання - 40 хвилин); 
2 питання - лексичний тест; перевіряється відповідне тлумачення у правій колонці до економічного терміну 
у лівій колонці 
(10 завдань, час виконання - 20 хвилин); 
3 питання - тест з ділового листування; перевіряється шляхом заповнення пропусків у ділових листах 
відповідними за змістом словами та словосполученнями, наданими нижче 
(10 завдань, час виконання - 20 хвилин); 
4 питання - граматичний тест; перевіряється шляхом вибору відповідної граматичної форми 
(10 завдань, час виконання - 20 хвилин); 
 
 

КРИТЕРІЇ оцінювання письмових відповідей на іспиті 
 
   За правильне виконання кожного завдання нараховується максимальна кількість балів: 
  перше питання - 40 балів 
  друге питання – 20 балів 
  третє питання – 20 балів 
  четверте питання – 20 балів 
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Кожна правильна відповідь оцінюється двома балами. 
 
   За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів 
зі 100-бальної шкали оцінки переводиться в 4-бальну та в шкалу за системою ЕСТЗ у такий спосіб: 
Оцінка за бальною 
шкалою, що 
використовується в ОДЕУ 

Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТЗ 

85—100 5 (відмінно) А 

80 В 

65—75 

 
4 (добре) 

 С 

60 D 

50—55 

 
3 (задовільно) 

 Е 

0-45 2 (незадовільно) FХ, F 

 
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та 
одержує загальну нульову оцінку. 
 
     
 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
                                            ДО МАГІСТРАТУРИ 
 
    Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки 
України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу 
вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за 
поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь 
бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі. 
  
    Програма вступного іспиту містить: 
 
Завдання 1. РОБОТА З ТЕКСТОМ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ БЕЗ СЛОВНИКА 
 

• Концепції економічної теорії. 
• Економічні цикли. 
• Ринковий підхід до роздрібної торгівлі. 
• Глобалізація. 
• Значення культурної революції. 
• Концепція людських взаємовідносин. 
• Керування домашнім бізнесом. 
• Інфляція. 
• Ключ до успішного малого бізнесу. 
• Світова організація торгівлі (СОТ).  

 
 
 
Завдання 2. ЗАСВОЄННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЛОВНИКА 
 

• Економіка. 
• Економічні системи. 
• Типи ділових організацій. 
• Фінанси та фінансові ринки. 
• Банки та банківська справа. 
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• Зайнятість та безробіття. 
• Інфляція. 
• Бух. облік та аудит. 
• Маркетинг. 
• Менеджмент. 
• Міжнародні відносини. 
• Міжнародна торгівля. 

 
 
Завдання 3. ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ 
 

• Ділові листи (структура, розташування реквізитів, звернення, підпис, необхідні мовні штампи та 
скорочення). 

• Мова ділових листів. 
• Види листів (лист-замовлення, лист-запит, лист-відповідь, рекомендаційний лист, лист-скарга, 

форми розрахунків). 
• Структура та статті контрактів, передконтрактове листування. 
• Структуру та порядок складання платіжних доручень, акредитивів, інкасо, чеків, векселів, 

документації щодо кореспондентських відносин між банками, поточних рахунків в іноземній 
валюті.  

 
Завдання 4. ГРАМАТИКА 
 
   Граматичний матеріал вивчається в тісному зв‘язку з лексичним та будується на вимогах програм 
підготовки до міжнародних тестів. 
 
                                                МОРФОЛОГІЯ 
 
Іменник: число, відмінок.  
Артикль: означений, не означений, нульовий. 
Прийменник: різні види прийменників. 
Прикметник: види, ступені порівняння. 
Прислівник: види, ступені порівняння. 
Займенник: різні види займенників. 
Дієслово: час, стан, спосіб. 
Узгодження часів. 
Безособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій. 
Модальні дієслова. 
Проблемні дієслова. 
 
                                                 СИНТАКСИС 
 
Просте, складносурядне та складнопідрядне речення. 
Головні члени речення: підмет, присудок, їх узгодження. 
Другорядні члени речення. 
Порядок слів англійського, французького, німецького речення. 
Інверсія. 
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