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ВСТУП 

 

Прийом вступників на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно 

до положень визначених «Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 

році». Програму розроблено відповідно до «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 

2023 році». Програму укладено для вступників, що складають вступне випробування з 

іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. У Програмі враховано 

розділи навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови професійного 

спрямування».  

 

 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

Програма вступного випробування створена з урахуванням Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття 

освітнього ступеня магістра проводяться за Програмою єдиного вступного іспиту з 

іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Тематика співбесіди з іноземної мови 

І. Особистісна сфера 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

 

ІІ. Публічна сфера 

Навколишнє середовище. 

Життя в країні, мову якої вивчають. 

Засоби масової інформації. 

Людина і довкілля. 

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

Україна у світовій спільноті.  

Пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають. 

Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, мову якої 

вивчають. 

Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

 

ІІІ. Освітня сфера 

Освіта, навчання, виховання. 

Студентське життя.  

Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 
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Критерії оцінювання співбесіди та структура оцінки 

 

Об’єктом контролю є рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності у говорінні, а саме, фонетичної, лексичної та граматичної компетентностей. 

Відповідність 

заданій ситуації та 

зв’язність 

мовлення 

Граматична 

компетентність 

Лексична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Бали 

 

 

0-29 

Має дуже обмежений набір слів і простих фраз. Може підтримувати діалог за умови, 

що співрозмовник готовий повторити або перефразувати свої висловлювання у повільному 

темпі. Може продукувати прості, здебільшого відокремлені фрази пов'язані з конкретними 

ситуаціями. Може ставити запитання і відповідати на прості твердження щодо нагальних 

потреб або  знайомих тем. 

 

 

30-59 

Може дати опис у вигляді простих фраз. Може простими словами описати побут, 

рівень освіти, місце роботи. Може ставити прості запитання і відповідати на запитання, 

обмінюватись думками та інформацією на близькі/знайомі теми у передбачуваних 

повсякденних ситуаціях. Має достатній лексичний запас для вираження основних 

комунікативних потреб. 

 

 

60-79 

Може будувати прості зв'язні висловлювання для того, щоб описати події та особисті 

враження, а також свої мрії, надії та сподівання. Може коротко обґрунтувати свої думки, 

плани та дії.  Може стисло пояснити свою думку стосовно своїх поглядів і планів. Має 

достатній лексичний запас, щоб висловитись з деякими перефразуваннями стосовно 

ситуацій, що зустрічаються в його/її повсякденному житті. Може досить вільно спілкуватись 

на теми пов'язані з колом власних уподобань та професійною сферою. Може обмінюватись 

інформацією, підтверджувати її, вміє пояснити причину. 

 

 

 

80-100 

Може сформулювати точку зору стосовно запропонованої теми, брати участь у 

дискусії відстоюючи власну думку, наводити аргументи. Може чітко описати ситуацію, 

аргументувати власну точку зору, навести відповідні приклади. Вільно володіє лексикою для 

обговорення загальних тем та таких, що пов'язані з його/її сферою діяльності. Може брати 

участь у обговоренні широкого кола тем, а саме, загальна, академічна та професійна 

тематика. Може докладно й чітко описати та презентувати широкий спектр питань, 

пояснюючи свої ідеї та підкреслюючи їх відповідними прикладами. 
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У Програмі враховано особливості англійської, німецької та французької мов. 

Перевіряється іншомовна компетентність у монологічному та діалогічному мовленні. За 

результатами співбесіди визначається один з чотирьох рівнів володіння іноземною мовою. За 

кожну лексичну, граматичну або фонетичну помилку відраховується один бал.  

Відповідно до чинних «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році» 

при обчисленні конкурсного балу застосовується шкала оцінювання 100…200 балів. Нижче 

подається Таблиця відповідності оцінок РСО оцінкам 200-бальної шкали. 

 

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Протягом співбесіди не дозволяється використання вступниками паперових та 

електронних словників, довідників та електронних перекладачів. 
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