
 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

блоку Іноземна мова (англійська, німецька, французька) 
єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра 

за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році 

 

 

Відповідно до пункту 7 розділу І Положення про проведення єдиного 

фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 

081 «Право» в 2017 році тестові завдання блоку Іноземна мова укладаються 

відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних 

мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають 

здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 

2014 року № 1121 

 

Загальна кількість завдань роботи – 42. 

 

На виконання роботи відведено 60 хвилин. 

 

Сертифікаційна робота складається з двох частин: 

 Читання. 

 Використання мови. 

 

У сертифікаційній роботі з іноземної мови використовуються 

завдання трьох форм: 

1. Завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16). У завданнях 

пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених 

варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей 

або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

зовнішнього незалежного оцінювання встановив правильну відповідність і 

позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10). До кожного 

завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей А. 

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42). У завданнях 

пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами 

речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 
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вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А. 

 

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної робити з іноземної мови: 

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної 

відповідності не встановлено або відповіді не надано. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не 

надано. 

 

Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 

 

Об’єктами контролю є читання як вид мовленнєвої діяльності, а також 

лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання 

мови). 

 

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках 

літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині. 

 

Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, 

рекламні, публіцистичні матеріали, зміст яких узгоджується з навчальною 

програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити 

незнайомі слова – до 5 %, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, 

про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими 

елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів не перевищує 2 000 слів. 

 

Контроль лексичної та граматичної компетентностей (використання 

мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності 

самостійно добирати і формо утворювати лексичні одиниці та граматичні 

явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах 

сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів 

слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.  

 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання тесту – 42 тестових бали. 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти О. І. Шаров 

 


