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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступне випробування у вигляді індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови для вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» до 

університету проводяться для категорій вступників визначених Порядком 

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

наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 «Про 

затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за 

№ 487/37823 та Правилами прийому до Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя у 2022 році. 

 

Рівні володіння іноземною мовою (англійська, німецька, французька) 

 

 

 

 

 

 

Елементарний 

користувач 

A1 

Може розуміти і вживати побутові повсякденні 

вирази, а також будувати елементарні речення з 

метою задоволення конкретних потреб. Може 

відрекомендуватись або представити когось. Може 

запитувати і відповідати на запитання про деякі 

деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. 

Може взаємодіяти на простому рівні, якщо 

співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий 

прийти на допомогу. 

A2 

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані 

вирази, необхідні для повсякденного спілкування у 

сферах особистого побуту, сімейного життя, 

здійснення покупок, місцевої географії, роботи. 

Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, 

де потрібен простий і прямий обмін інформацією на 

знайомі та звичні теми. Може описати простими 

мовними засобами вигляд свого оточення, 

найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою 

безпосередніх потреб. 

Незалежний  

користувач 

B1 

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного 

мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, 

у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити 

більшість проблем під час перебування у країні, мова 

якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись 

на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може 

описати досвід, події, сподівання, мрії тощо. 

B2 

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, 

так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за 

фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. 

Може чітко, детально висловитись на широке коло 

тем, виражати свою думку з певної проблеми, 

наводячи різноманітні аргументи за і проти. 



 

 

Досвідчений  

користувач 

C1 

Може розуміти широкий спектр достатньо складних 

та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне 

значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно 

без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком 

засобів вираження. Може ефективно і гнучко 

користуватись мовою у суспільному житті, навчанні 

та роботі. Може чітко, логічно, детально 

висловлюватись на складні теми, демонструючи 

свідоме володіння граматичними структурами, 

конекторами та зв’язними програмами 

висловлювання. 

C2 

Може розуміти без утруднень практично все, що чує 

або читає. Може вилучити інформацію з різних 

усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити 

аргументований виклад у зв’язній формі. Може 

висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, 

диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі 

складних ситуаціях. 

 

 

Професійно орієнтовані рівні володіння іноземною мовою 

(англійська, німецька, французька) 

Рівень Українська 

мова 

Англійська 

мова 

Німецька мова Французька 

мова 

В1 Рубіжний Threshold 

Professional 

Selbständige 

Spachverwendung 

Niveau seuil 

В2 Просунутий Vantage 

Professional 

Selbständige 

Spachverwendung 

Niveau avance 

С1 Автономний Effective 

Proficiency 

Kompetente 

Sprachverwendung 

Niveau autonome 

С2 Компетентний Mastery Selbständige 

Spachverwendung 

Niveau maistrise 

 

 

ІІ. КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ЗМІСТУ 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ, 

НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ) МОВИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 

МАГІСТР 

Лінгвістичні компетенції складаються з фонологічної, орфографічної, 

орфоепічної, лексичної, граматичної та семантичної компетенцій, що 

перевіряються під час письмового вступного іспиту. 



Орфографічна компетенція – це знання й уміння сприймати й продукувати 

символи, із яких складаються графічні тексти. Претенденти на здобуття 

освітнього ступеня магістра  повинні знати: 

 форму літер; 

 правильний правопис слів, включаючи прийняті скорочені форми; 

 знаки пунктуації та правила їх використання; 

 загальновживані логографічні знаки (наприклад, @, &, $ тощо). 

Претенденти на здобуття освітнього ступеня магістр повинні вміти писати 

зв’язний текст із достатньо правильними правописом слів і пунктуацією. 

Семантична компетенція передбачає знання значень – лексичних і 

граматичних. Лексична семантика розглядає питання, пов’язані зі значенням 

слова, в тому числі у його зв'язку з контекстом, а також міжлексичні відносини 

(синоніми, антоніми). Граматична семантика має відношення до значень 

граматичних елементів, граматичних категорій та граматичних структур. . 

Претенденти на здобуття освітнього ступеня магістра повинні володіти 

семантичною компетенцією на рівні, достатньому для користування іноземною 

мовою як засобом передачі та одержання наукової та професійної інформації. 

Лексична компетенція – це знання й використання вокабуляра іноземної 

мови, який складається з лексичних елементів та граматичних елементів. 

Лексичні елементи включають: 

 стійкі вирази (мовленнєві формули, ідіоми, фразові дієслова, складені 

прийменники тощо); 

 поодинокі слова, які мають декілька значень (полісемія). 

До граматичних елементів належать артиклі, займенники, питальні слова, 

прийменники, сполучники, частки. Претенденти на здобуття освітнього ступеня 

магістра має володіти лексичним запасом, достатнім для вираження 



комунікативних потреб у повсякденних, навчальних і професійно спрямованих 

ситуаціях. 

Граматична компетенція – це знання й уміння використовувати граматичні 

ресурси іноземної мови. Іншими словами, це здатність розуміти й виражати 

певний смисл, розпізнаючи й продукуючи фрази та речення згідно з набором 

правил, що управляють упорядкуванняммовних елементів у змістовні 

послідовності (речення). Граматична компетенція вимагає хорошого знання 

морфології й синтаксису мови. Морфологія має справу з внутрішньою 

організацією слів, включаючи засоби словотворення. 

Соціолінгвістична компетенція стосується соціокультурних умов 

користування мовою – правил і норм поведінки, прийнятих у різних культурах. 

Володіння іноземною мовою на рівні В2 передбачає знання найважливіших 

правил ввічливості, усвідомлення існуючих розбіжностей у традиціях, 

ставленнях, поглядах, цінностях, характерних для суспільства іноземної країни 

і суспільства рідної країни; здатність обмінюватися інформацією, виражати 

думку, ставлення у простий спосіб; підтримувати спілкування, вживаючи 

прості вирази і дотримуючись основних правил комунікації. 

Прагматична компетенція- це вміння функціонально використовувати 

лінгвістичні ресурси у продуктивних і рецептивних видах мовлення – усних і 

письмових, вміння вести спілкування логічно і послідовно. 

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК ГРАМАТИЧНИХ ТЕМ ВИПРОБУВАННЯ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ) 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

Англійська мова 

Морфологія  

1. Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання.  



2. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число 

іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Присвійний відмінок. 

Прийменники, еквівалентні українським відмінкам.  

3. Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи 

утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: as...as, not so.. .as, 

the more.. .the better. 

 4. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, 

наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції.  

5.Числівник, його види (кількісні, порядкові) і їх утворення. Дріб. Читання 

формул, хронологічних дат, позначення часу.  

6.3айменник (загальні відмінності), його види (особові, вказівні, питальні, 

зворотні, підсилювальні, присвійні, сполучні, взаємні, неозначені, заперечні, 

кількісні). Неозначені займенники some, any і заперечний займенник по. 

Кількісні займенники many, any, few. Неозначно-особовий займенник one. Три 

функції one. Підсилювальні і зворотні займенники.  

7. Дієслово, його форми, часи (Indefinite Tenses, Continuous Tenses, Perfect 

Tenses, Perfect-Continuous Tenses), стан (Active, Passive), модальні дієслова та 

їхні еквіваленти. Умовний спосіб дієслова. Узгодження часів.  

8. Безособові форми дієслів: ознаки простих форм інфінітиву, герундію, 

прислівників І і II в реченні і значення цих форм. Розрізнення граматичної 

омонімії.  

9. Безособові форми дієслова їхні ознаки і значення, (інфінітив; складні 

інфінітивні форми і їх співвідношення з формою присудку; ознаки інфінітива в 

функції правого визначення і його значення; вводні дієслова (see, hear, know, 

want...) як ознаки тричленної дієслівної конструкції з інфінітивом і її значення; 

ввідний елемент (is said, is known, seem ...) як ознака суб’єктного інфінітивного 

звороту (Не is said to arrive soon) і його значення.  

10. Модальні дієслова з перфектним інфінітивом. Ознаки модальності to be + 

Infinitive, to have + Infinitive,-should + Infinitive.  

11.Прийменник. Відповідність англійських прийменників українським 

відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому.  



12. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники.  

13. Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та їх 

значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.  

Синтаксис  

1 Структура речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, 

спонукальні. Порядок слів в англійському реченні. Головні та другорядні члени 

речення. Конструкція there + to be.  

2. Пряма та непряма мова.  

3. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення. 

 

Німецька мова 

 Морфологія  

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число 

іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Прийменники, 

еквівалентні українським відмінкам.  

2.Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання.  

З .Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи 

утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: so...wie, nicht so... 

wie.  

4.Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення. 

5.Займенник, його види (особові, вказівні, питальні, зворотні, присвійні, 

сполучні, неозначені, заперечні, кількісні).  

6. Дієслово, його форми, часи (Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futur, 

Plusquamperfekt), стан (Aktiv, Passiv), модальні дієслова та їхні еквіваленти, 

неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник (Partizip І, Partizip II), 

конструкції з неособовими формами дієслова. Умовний спосіб дієслова 

(Konjunktiv І, Konjunktiv II). Узгодження часів. Керування дієслів.  

7. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, 

наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції.  

8. Прийменник. Відповідність німецьких прийменників українським відмінкам: 

родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому. 



9. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники. 

Синтаксис  

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, 

спонукальні. Порядок слів в німецькому реченні. Головні та другорядні члени 

речення. Конструкція gibt es. Пряма та непряма мова.  

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.  

 

Французька мова 

Морфологія  

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число 

іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні.  

2. Артикль. Означений, неозначений. Частковий артикль. Артикль перед 

власними назвами, перед назвами місяців, днів тижня. Відсутність артикля.  

3. Прикметник. Класифікація: якісні та відносні прикметники. Рід 

прикметників. Число прикметників. Узгодження прикметників. Ступені 

порівняння прикметників. Місце прикметника. Синтаксичні функції 

прикметників. Займенникові прикметники: вказівні, присвійні, питальні, 

відносні, неозначені.  

4.Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.  

5. Займенник. Особові самостійні займенники. Особові несамостійні 

займенники. Адвербіальні займенники «en» та «у». Зворотні займенники. 

Вказівні, присвійні, відносні, питальні, неозначені займенники. 

 6. Дієслово. Види дієслів. Три групи дієслів. Дійсний спосіб дієслів. Часи 

дійсного способу (прості, складні). Узгодження часів дійсного способу. 

Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Вживання часів після «si» умовного. 

Четвертий спосіб французького дієслова Subjonctif: його форми та вживання. 

Активний та пасивний стан. Займенникові дієслова. Безособові дієслова. 

Неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій.  

7. Прислівник. Види прислівників (прислівники місця, часу, способудії, 

ступеня, причини, мети, наслідку). Утворення прислівників. Ступені 



порівняння прислівників. Синтаксичні функції: місце прислівника в реченні. 

Ствердження та заперечення. Обмежувальний вираз «ne ... que». 

 8. Прийменник. Відповідність французьких прийменників українським 

відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому, 

особливості вживання прийменників у французькій мові.  

9. Сполучник, його види (прості, складні). Сполучники сурядності та 

підрядності. Місце сполучників у реченні  

 

Синтаксис  

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, 

спонукальні. Порядок слів у французькому реченні (розповідному 

тапитальному). Головні та другорядні члени речення. Виділення окремих 

членів речення.  

2. Пряма та непряма мова.  

3. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Вступне випробування проводиться у формі індивідуальної усної 
співбесіди. 

Список допущених до індивідуальної усної співбесіди ухвалюється 
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті Університету 
(http://www.tntu.edu.ua). 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться у строки, передбачені 
Правилами прийому у 2022 р. 

Розклад проведення індивідуальної усної співбесіди затверджується 
головою Приймальної комісії і оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Університету. 

На індивідуальну усну співбесіду вступник з’являється з паспортом 
громадянина України. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться предметною екзаменаційною 
комісією згідно з розкладом у день іспиту, які відповідають предметам 
національного мультипредметного тесту. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться в усній формі та складається із 
завдань матеріалу програми з української мови та усного висловлювання. 

Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди оголошується 
вступникові в день її проведення. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 

відповідей на усі запитання. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень і 

І 
100-200- 

бальна 

шкала 

І. Початковий 100 Вступник може розрізняти об'єкт, вивчення і 

відтворити деякі його елементи; мало усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності. 

101-109 Вступник фрагментарно відтворює незначну 
частину навчального матеріалу; має нечіткі 
уявлення про об'єкт вивчення; виявляє здатність 
елементарно викласти думку; може усно 
відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між 
ними. 

110-119 Вступник відтворює менш як половину 
навчального матеріалу, і може дати відповідь з 
кількох простих речень; здатен усно відтворити 
окремі положення, завдання; не має сформованих 
практичних умінь та навичок. 

ІІ. Середній 120-129 Вступник має недостатній рівень знань; знає 
близько половини навчального матеріалу, 
здатний відтворити його відповідно до тексту 
підручника або пояснень учителя; повторити за 
зразком певну операцію, дію; описує явища, 
процеси без пояснень причин, слабко 
орієнтується в поняттях. 

130-139 Вступник знає більш як половину навчального 
матеріалу; розуміє основний навчальний 
матеріал; здатний помилками й неточностями 
дати визначення понять; сформулювати правило, 
відтворити його з помилками та неточностями; 
формулює поняття,  наводить приклади; 
підтверджує висловлене судження прикладами. 

140-149 Вступник виявляє знання і розуміння . основних 
положень навчального матеріалу; може 
поверхово аналізувати події, процеси, явища і 
робити певні висновки; відповідь його правильна, 
але недостатньо осмислена; самостійно відтворює 
більшу частину навчального матеріалу; 
відповідає за планом, висловлює власну думку 
щодо теми, вміє застосовувати знання на 
практиці. 



ІІІ. Достатній 150-159 Вступник правильно і логічно відтворює 
навчальний матеріал;  розуміє основоположні 
теорії і факти, установлює причинно-наслідкові 
зв'язки між ними; уміє наводити окремі власні 
приклади на підтвердження певних думок. 

160-169 Знання вступника є достатньо повними, він 
вільно застосовує вивчений матеріал у 
стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, 
установлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності 
між мовними явищами, фактами, робити 
висновки; відповідь його повна, логічна, 
обґрунтована, але деякими неточностями. 

170-179 Вступник вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, 
уміє аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації; висловлює стандартну 
аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; 
чітко тлумачить поняття. 

IV. Високий 180-189 Вступник володіє глибокими й міцними 
знаннями, робить аргументовані висновки; 
критично оцінює окремі нові мовні факти, явища, 
ідеї, наводить доречні приклади. 

190-199 Вступник володіє узагальненими знаннями 
предмета, аргументовано використовує їх; уміє 
застосувати вивчений матеріал для власних  
аргументованих суджень у практичній діяльності. 

200 Вступник має системні, дієві знання, користується 
широким арсеналом засобів доказів своєї думки; 
вирішує складні проблемні завдання; схильний  до 
системно-наукового аналізу явищ;  відповідь 
повна, глибока, аргументована. 

 


