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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма проведення вступного іспиту у формі співбесіди з іноземної 

мови для іноземних студентів для здобуття освітнього рівня «магістр» за 

спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» (контракт) 

базується на відповідних навчальних програмах, призначених для вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців юридичних 

спеціальностей.  

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти для забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від 

майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка 

повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки. 

Вступний іспит у формі співбесіди з іноземної мови для іноземних 

вступників до магістратури визначає рівень знань іноземної мови (від 

початкового до професійно-спрямованого) та перевіряє комунікативну 

компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами. 

Вимоги співбесіди з іноземної мови для іноземних вступників до 

магістратури базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є 

стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних 

спеціальностей. Ці вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з 

різних типів мовленнєвої поведінки та відповідають рівню В2.  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 

Мета проведення та завдання співбесіди з іноземної мови до 

магістратури – оцінка рівня знань вступників для вступу на навчання для 

здобуття освітнього рівня «магістр». 

Програма співбесіди з іноземної мови складена на підставі програм з 

іноземної мови освітньо-професійних програм підготовки фахівців ступеня 
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«бакалавра» в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. 

 Співбесіда з іноземної мови до магістратури має на меті визначення 

рівня підготовки вступників з іноземної мови та подальше спрямування 

навчання іноземній мові в магістратурі з огляду на актуальність інтеграції 

освітньої системи України у європейський та світовий освітній простір та 

потребу в підвищенні рівня знань магістрами іноземних мов і навичок 

активної роботи з міжнародними базами наукової інформації.  

Програма співбесіди відображає конкретні характеристики рівнів 

практичного володіння іноземною мовою та встановлює мінімум 

навчального матеріалу для розвитку передбачених навичок та умінь 

мовленнєвої діяльності. Практичне володіння іноземною мовою передбачає 

демонстрування високого рівня сформованості функціональної, мовної та 

мовленнєвої компетенцій. Функціональна компетенція включає володіння 

іноземною мовою для академічних цілей, а саме: вміння читати наукові 

тексти (першоджерела), анотувати та реферувати їх; слухати та 

конспектувати лекції; готувати та проводити презентації та семінари. Мовна 

компетенція передбачає володіння вступником орфографічними, 

орфоепічними, лексичними, фонетичними, граматичними та стилістичними 

нормами сучасної іноземної мови. Мовленнєва компетенція охоплює 

рецептивні та продуктивні вміння. 

Вступники до магістратури повинні брати участь в усному спілкуванні 

іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмою матеріалу. Вступні 

випробування передбачають перевірку рівня сформованості всіх складових 

комунікативної компетентності, включаючи мовленнєву компетентність (в 

усіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності), мовну компетентність 

(лексичну, граматичну, фонетичну), лігвосоціокультурну компетентність, 

прагматичну та стратегічну компетентності. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра 

вступники повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні 

“Бакалавр”. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

Вступники повинні:  

• уміти читати та повністю розуміти англомовні тексти з суспільно- 

політичної, країнознавчої та фахової тематики;  

• вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у 

межах вищезазначеної тематики;  

• сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;   

• володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з 

рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, країнознавчої та фахової 

тематики.  

Говоріння.  

а) Діалогічне мовлення  

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та фахом;  

• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті;  

•  пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і 

стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;  

• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 

гнучко користуючись загальновживаними фразами.  

б) Монологічне мовлення  

•     продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем;  

• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.  

Читання. 

 •   розуміти автентичні фахові тексти з підручників, газет, журналів та 

інтернет-джерел;  
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• розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в 

неадаптованій фаховій літературі; 

 • здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для 

отримання інформації.  

Письмо. 

 • писати анотації до неадаптованих фахових текстів.  

Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі 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.  

Граматика. 

 Граматична компетенція як знання та вміння користуватися 

граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання 

комунікативних завдань в рамках заданої ситуації. Мовні функції, необхідні 

для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, 

пов’язаним з фахом. Хоча викладання/вивчення іноземної  мови  

зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає 

навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному 

контексті. Отже основні граматичні структури, що є необхідними для 

гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.  

 Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. 

Основна увага приділяється володінню студентами граматичною 

компетенцією, а також стилістичному та прагматичному використанню 

граматичних структур в реальній мовній комунікації. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

100-123 бали - Абітурієнт не усвідомлює змісту питання, його відповідь не 

має безпосереднього відношення до поставленого питання. Зовсім відсутнє 

уміння міркувати. Абітурієнт не володіє навичками лінгвістичного аналізу. 

124-149 балів - Відповіді на питання носять фрагментарний характер, знання 

відтворюються на рівні запам’ятовування. Абітурієнт поверхово володіє 

умінням міркувати, його відповіді супроводжуються другорядними 

міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту 

запитання. Абітурієнт погано володіє навичками лінгвістичного аналізу. 

150-174 бали - У відповідях на питання допускаються деякі неточності або 

помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння 

навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення 

абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання. Лінгвістичний 

аналіз мовних одиниць виконується з певними неточностями. 

175 – 200 балів - Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання. 

Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу 

закономірностей, характеризується логічністю і послідовністю суджень, без 

включення випадкових та випадання істотних з них. Лінгвістичний аналіз 

супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок аналізує 

мовні одиниці різних рівнів. 

 

5. ТЕМАТИКА  ДЛЯ СПІВБЕСІДИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

 

1. Англійська мова як засіб спілкування у суспільстві. 

2. Система вищої освіти в Україні. 

3. Студентське життя в Україні. 

4. Система вищої освіти у Великобританії. 

5. Відомі Британські університети. 

6. Життя молоді у Великобританії. 

7. Гарвардський університет. 
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8. Типи навчальних закладів в Україні. 

9. Моя майбутня професія. 

10. Типи юридичних професій в Україні, Великобританії та США. 

11. Роль юридичних професій у суспільстві. 

12. Діяльність поліції в Україні, Великобританії та США. 

13. Поліцейська кар’єра. 

14. Україна, Великобританія, США: державний устрій, органи влади. 

15. Держава. Види держав. 

16. Закон право. Розвиток права.  

17. Джерела права. 

18. Загальна Декларація прав людини. 

19. Європейська система права. 

20. Конституція - стандарт законності. 

21. Конституція США та Біль про права. 

22. Права і свободи громадян, гарантовані Конституцією США. 

23. Американський федералізм. 

24. Конституція України. Права і свободи, гарантовані Конституцією. 

25. Діяльність Верховної Ради України. 

26. Повноваження президента України. 

27. Повноваження виконавчої влади. 

28. Повноваження Конституційного суду. 

29. Система стримувань та противаг. 

50. Конституція Великобританії. 

51. Судова система України. 

52. Міжнародне право. 

53. Цивільне та сімейне право. 

54. Кримінальне право. 

55. Конституційне право. 

56. Адміністративне право. 

57. Трудове право. 
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58. Право та закон у сучасних умовах. 

59. Міжнародні організації. Міжнародний рух. 

60. Засоби масової інформації. 

 

6. ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

1. Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою речення в 

українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи питань.  

2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.  

3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий).  

4. Система часів. Активний і пасивний стан. Особливості використання і 

перекладу пасивного стану.  

5. Узгодження часів.  

6. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.  

7. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would.  

8. Функції дієслів із закінченням – ing, – ed.  

9. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.  

10.  Артикль. Означений, неозначений. 

11. Займенник (загальні відмінності). Особові, присвійні, вказівні 

займенники. Незначні займенники some, any і заперечний займенник no. 

Кількісні займенники many, any, few. Підсилювальні і зворотні займенники. 

12.  Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.  

13. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, 

хронологічних дат, позначень часу.  

14. Ознаки підрядних речень: додаткових, означальних, умовних; ознаки 

сполучникового і безсполучникового підпорядкування.  

15.  Безособові форми дієслова. Дієприкметник I,II, функції та способи 

перекладу. Інфінітив, функції та способи перекладу. Герундій функції та 

способи перекладу. 
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16. Модальні дієслова та їх еквіваленти.  

17.  Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та 

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

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

1. Часові форми дієслова. Дієслова з відокремлюваними та 

невідокремлюваними префіксами. Керування дієслів.  

2. Пасивний спосіб. Модальні дієслова з інфінітив пасив. Результативний 

пасив.  

3. Відмінювання артиклів (означеного та неозначеного) та іменників. 

Множина іменників. 

4. Прийменники з давальним відмінком. Прийменники із знахідним 

відмінком. Прийменники, що вимагають давальний і знахідний відмінок. 

Прийменники з родовим відмінком.  

5. Займенники (особові, присвійні, вказівні). Вказівні займенники у функції 

заміни іменників.  

6.  Способи вираження заперечення у німецькій мові.  

7. Залежний інфінітив. Інфінітивні групи як члени речення. Сполучення 

додатку у знахідному відмінку з інфінітивом.  

8.  Дієприкметник І та ІІ. Означення, виражене дієприкметником. Поширене 

означення. Дієприкметник у функціях означення та обставини. 

9. Відокремлені дієприкметникові звороти.  

10.  Порядок слів у різних видах речень (просте розповідне, питальне, 

спонукальне). Складнопідрядне речення. Складносурядні речення. Сурядні 

сполучники, які впливають на порядок слів та які не впливають на порядок 

слів у реченні. Парні сполучники.  

11. Речення з підрядними означальними. Відмінювання відносних 

займенників.  

12.  Додаткові підрядні речення. Речення з підрядними причини. Введення 

логічних зв'язків.  
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13. Інфінітивні групи. Речення з підрядними мети та способу дії.  

14.  Речення з підрядними умовними.  

15.  Розділовий родовий відмінок.  

16.  Прикметник та типи його відмінювання. Ступені порівняння.  

17.  Займенникові прислівники.  

18. Вираження значення можливості та повинності за допомогою 

конструкцій haben та інфінітив і sein та інфінітив.  

19. Речення з підрядними часу та мети. Подвійні прийменники та 

прийменники з підсиленням.  

20.  Наказовий спосіб.  

21.  Модальні дієслова, складні форми модальних дієслів.  

22.  Спосіб вираження зв’язку з попереднім та наступним висловлюванням. 

23.  Кон’юктив в самостійних реченнях.  

24.  Кон’юктив в умовних реченнях. Допустові речення. Модальні слова.  

25. Лексичні, граматичні та стилістичні особливості перекладу науково- 

технічної літератури. 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

1. Іменник. Особливості французьких іменників. Рід. Число. 

2. Прикметник. Особливості французьких прикметників. Конструкції, що 

замінюють прикметники. Рід. Число. Ступені порівняння. Місце 

прикметника-епітета. 

 3. Артикль. Вживання. Означений і неозначений артикль. Частковий 

артикль. Відсутність артикля. Деякі додаткові відомості.  

4. Займенник і займенникові детермінативи. Особливості французьких 

займенників. Форми особових займенників. Неозначено-особовий 

займенники « on » та « il ». Займенник у ролі додатка. Нейтральне «1е ». 

Місце двох службових займенників-додатків « en », « у ». Самостійні особові 

займенники. Відносні займенники, форми, вживання.  
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5. Дієслово. Система часів та способів французького дієслова. Безособові 

форми дієслова. Відмінювання. Вживання допоміжних дієслів. Утворення, 

значення та вживання часів системи l’Indicatif. Складні часи. Узгодження 

часів дійсного способу. Умовний спосіб. Subjonctif. Наказовий спосіб.  

6. Прислівник. Ступені порівняння. Прислівники кількості та інтенсивності, 

часу та місця. Місце прислівника. Погодження, заперечення, обмеження. 

«Nе» експлетивне.  

7. Прийменник. Особливості французького прийменника. Місце в реченні. 

8. Типи речень. Головні та другорядні члени речення. Порядок слів. 

Узгодження підмета та присудка.  

9. Просте речення. Зворот « с'est ... qui », « c’est ... que ». Засоби виділення 

членів простого речення. Сегментовані конструкції. Неповні речення. 

Окличне речення.  

10. Пряме і непряме запитання. Загальне запитання. Запитання до одного із 

членів речення.  

11.Складне речення. Загальні відомості. Складносурядні речення 

(сполучникові та безсполучникові з'єднання). Види підрядних речень. 

Підрядні підметникові речення. Підрядне речення-атрибут. Речення з 

підрядним обставини.  

12. Умовна фраза.  

13. Порядок слів у підрядних реченнях.  

14. Іnfinitif, Gérondif, Participe у підрядних реченнях.  

15. Деякі особливості французької пунктуації.  

16. Граматичні особливості перекладу.  

17. Лексичні особливості перекладу.  
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