ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування»,
освітньо-професійна програма
«Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент»
галузі знань «Управління та адміністрування»
освітньо-професійна програма
«Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки», 051
«Економіка»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за освітньо-професійною програмою
«Управління персоналом та економіка праці», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
за освітньо-професійною програмою
«Організація та економіка підприємницької діяльності»
освітній рівень «магістр»
(денна, заочна (дистанційна) форми навчання)

Вступний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та
орієнтований на те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою
на рівні В1 - В2, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.
Для відповідності цим вимогам вступник повинен вміти:
– розуміти основні ідеї простих чітких даних зі знайомих галузей знань;
– спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час
подорожування в країнах, де говорять цією мовою;
– скласти зв'язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до
особистих або професійних інтересів;
– описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і
обґрунтувати свою думку та плани;
– розуміти основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в
тому числі теми, що стосуються його/її спеціалізації;
– взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що робить
регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної зі
сторін;
– робити чіткі, детальні повідомлення з багатьох питань, викладати свій
погляд на основну проблему, дискутувати щодо переваг та недоліків різних
варіантів.
Програма вступного випробування з іноземної мови для здобуття
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» є
основним науково-методичним документом, що регламентує зміст вступного
випробування, яка спрямована на забезпечення цільового підходу до оцінки
теоретичної та практичної підготовки вступників з іноземної мови, до
виявлення рівня їх знань.
Зразок
ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Англійська мови
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
anything
a.
b.
c.
4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.

Why don’t you _________ a warm coat? It’s so cold today.
wear
put on
dress
Our party chairman is _________ great supporter of the Prime Minister.
very
a
no
There were so many papers on the desk that it was _________ to find
easy
possible
impossible
Man is the ________ of his own destiny
owner
host
master
I like to read books about __________ in different countries.
journey
trip
travelling
Німецька мова

1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.

Du solltest ihren Vorschlag nicht so schnell ________.
beraten
behaupten
annehmen
Die ________ der Wirtschaft ist in den letzten Jahren sehr problematisch.
Entwicklung
Reise
Bewegung
Was hast du denn im letzten Test fuer eine Note ________?
besucht
empfangen
bekommen

4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.

Hast du fuers Wochenende schon das Hotelzimmer ________?
reserviert
erreicht
geschlossen
Es war nur ________, dass alles so gut geklappt hat.
Einfall
Vorfall
Zufall
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