ПРИВАТНА УСТАНОВА «УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

ПРОГРАМА
проведення вступного іспиту з англійської мови разом з критеріями його оцінювання
для претендентів на здобуття освітнього ступеня магістр

Загальні положення
Іспит проводиться у формі комп'ютеризованого тестування та складається з 20
питань, на які відводиться 1 година. Після завершення тестування аркуш з відповідями
роздруковується і підписується вступником.

Зміст програми
Метою вступного іспиту з англійської мови є оцінити відповідність рівня володіння
англійською мовою вступником вимогам програми (очікуваний рівень: вище
середнього/upper-intermediate). Іспит оцінює знання англійської граматики, синтаксису та
словниковий запас і може включати завдання з читання, структурування мови,
редагування та заповнення пробілів.
Основний граматичний та синтаксичний матеріал включає такі структури:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Дієслова та їх часи
Умовність, модальність, герундій та інші форми та комплекси дієслів
Артиклі (a, the, zero article)
Форми вираження кількостей та абстрактних понять (any, some, no, many,
much)
Займенники (personal, possessive, reflective)
Прикметники
Прийменники
Прислівники
Числівники
Складнопідрядні речення та їх сполучники
Пунктуація

Словниковий запас перевіряється в межах таких тем:
● Освіта

●
●
●
●
●
●
●
●

Професійна діяльність
Подорож/туризм
Хобі
Соціальні відносини
Культура і мистецтво
Охорона здоров'я
Державний устрій
Інші

Рекомендована література:
●
●
●
●

First Certificate Language Practice/ Vince M.: MacMillan, 2003;
Advanced Language Practice / Vince, M.: MacMillan, 2003;
English Grammar in Use/ Murphy R.: Cambridge, 3rd edition;
Grammar & Vocabulary for Cambridge Advanced & Proficiency/ Wellman G.:
Longman, 2002;
● Advanced Learners’ Grammar/ Foley M., Hall D.: Longman, 2003;
● FCE – 2 Use of English/ Evans V.: Express Publishing, 2000;
● Cambridge Preparation for the TOEFL Test/ Gear J., Gear R.: Cambridge
University Press, 4th edition.

Критерії оцінювання
Кожне питання тесту оцінюється в один бал. Правильність відповідей оцінюється
автоматично (за допомогою програмного забезпечення) одразу по закінченню тестування.
Іспит оцінюється за двобальною шкалою “склав/не склав”. Для успішного складання
іспиту вступник повинен відповісти правильно не менше, ніж на 50% питань. У випадку,
якщо абітурієнт не склав вступний іспит з англійської мови, він втрачає право брати учать
у подальшому конкурсному відборі.
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