


ВСТУП 

Програма індивідуальної співбесіди з іноземної мови для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра укладена відповідно до Програми, 

затвердженої наказом МОН від 28 березня 2019 року № 411. 

Програма співбесіди створена з урахуванням Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Зміст завдань для здійснення 

контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності 

уніфіковано за видами і формами. У Програмі враховано особливості 

англійської, німецької та французької мов. 

Метою індивідуальної співбесіди з іноземної мови є виявлення рівня 

сформованості у вступників іншомовної мовної та мовленнєвої 

компетентностей, а також визначення результатів навчання вступників з 

іноземної мови за шкалою 100-200 балів на основі кількості балів, набраних 

ними за результатами оцінювання усної комунікації з іноземної мови 

відповідно до сфер спілкування, визначених цією Програмою. 

Об’єктами оцінювання є мовленнєва компетентність у спілкуванні 

іноземною мовою, мовні лексичні та граматичні компетентності, а також 

фонетична компетентність. 

Мовленнєва компетентність передбачає, що вступник: 

 розуміє зміст запитань та інструкцій, з якими звертаються до нього 

екзаменатори;  

 здатен вести з екзаменаторами діалог, зокрема вступати, коли потрібно у 

розмову та ввічливо її закінчувати, вживаючи відповідну лексику та 

граматичні структури, особливо ті, що належать до мовних засобів 

етикету; 

 моделюючи мовленнєву ситуацію, вступник повинен зробити усне 

монологічне повідомлення (обсягом не менше 7-14 речень), включаючи 

детальні розгорнуті описи предметів, явищ та подій, викладення ідей, 

відповідно до сфер спілкування, визначених цією Програмою. 

Лексична та граматична компетентності передбачають, що вступник у 

процесі усного мовлення уміє:  

 добирати та доцільно використовувати лексичні одиниці іноземної мови 

(англійської, німецької, французької), включаючи фразові дієслова, 

фразеологічні одиниці та сталі звороти, з урахуванням мовного та 

комунікативного контексту;  

 добирати, утворювати й використовувати необхідні граматичні форми та 

конструкції;  

 доцільно вживати артиклі й прийменники. 

 Лексичний мінімум вступника повинен включати не менше 2500 слів.  

Фонетична компетентність передбачає, що вступник у процесі усного 

мовлення уміє: 

 вимовляти звуки, специфічні для іноземної мови (англійської, німецької, 

французької);  

 правильно вимовляти слова іноземною мовою та ставити у них наголос; 

 правильно інтонаційно оформлювати висловлювання.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/03/28/mon-vid-28032019-411.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/03/28/mon-vid-28032019-411.pdf


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ СФЕР СПІЛКУВАННЯ  

І. Особистісна сфера 

 Повсякденне життя і його проблеми. 

 Сім’я. Родинні стосунки. 

 Характер людини. 

 Помешкання. 

 Режим дня. 

 Здоровий спосіб життя. 

 Дружба, любов. 

 Стосунки з однолітками, у колективі. 

 Світ захоплень. 

 Дозвілля, відпочинок. 

 Особистісні пріоритети. 

 Плани на майбутнє, вибір професії. 

ІІ. Публічна сфера 

 Погода. Природа. Навколишнє середовище. 

 Життя в країні, мову якої вивчають. 

 Подорожі, екскурсії. 

 Культура й мистецтво в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Література в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Засоби масової інформації. 

 Молодь і сучасний світ. 

 Людина і довкілля. 

 Одяг. 

 Покупки. 

 Харчування. 

 Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

 Україна у світовій спільноті. 

 Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої вивчають. 

 Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, 

мову якої вивчають. 

 Музеї, виставки. 

 Живопис, музика. 

 Кіно, телебачення, театр. 

 Обов’язки та права людини. 

 Міжнародні організації, міжнародний рух. 

III. Освітня сфера 

 Освіта, навчання, виховання. 

 Студентське життя. 



 Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

 Робота і професія. 

 Іноземні мови в житті людини. 

 

ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Іменник: 
 Граматичні категорії (однина та множина, присвійний відмінок). 

 Іменникові словосполучення. 

 Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні 

іменники, речовини, збірні поняття). 

Артикль: 
 Означений і неозначений. 

 Нульовий артикль. 

Прикметник: 
 Розряди прикметників. 

 Ступені порівняння прикметників. 

Числівник: 
 Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

Займенник: 
 Розряди займенників. 

Дієслово: 
 Правильні та неправильні дієслова. 

 Спосіб дієслова. 

 Часо-видові форми. 

 Модальні дієслова. 

 Дієслівні форми (інфінітив, герундій, дієприкметник). 

 Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, 

складний присудок). 

Прислівник: 
 Розряди прислівників. 

 Ступені порівняння прислівників. 

Прийменник: 
 Типи прийменників. 

Сполучник: 
 Види сполучників. 

Речення: 
 Прості речення. 

 Складні речення. 

 Безособові речення. 

 Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). 

Пряма й непряма мова 

Словотвір 

НІМЕЦЬКА МОВА 

Іменник: 



 Утворення множини іменників. 

 Відмінювання іменників. 

Прикметник: 
 Відмінювання. 

 Ступені порівняння. 

 Субстантивовані прикметники. 

Числівник: 

 Кількісні числівники. 

 Порядкові числівники. 

 Дробові числівники. 

Займенник: 
 Розряди займенників. 

Дієслово: 

 Допоміжні дієслова. 

 Слабкі та сильні дієслова. 

 Модальні дієслова. 

 Зворотні дієслова. 

 Дієслово lassen. 

 Дієприкметник I, II. 

 Минулий час Perfekt. Минулий час Präteritum. 

 Давноминулий час Plusquamperfekt. 

 Майбутній час Futur I. 

 Наказовий спосіб дієслів Imperativ. 

 Умовний спосіб Konjunktiv II допоміжних і модальних дієслів. 

 Заміщення умовного способу Konjunktiv II формою würde + Infinitiv. 

 Konjunktiv II у нереальних умовних підрядних реченнях. 

 Інфінітив пасивного стану. 

 Пасивний стан з модальними дієсловами. 

 Умовний спосіб Konjunktiv I (непряма мова). 

 Умовний спосіб Konjunktiv I (непряма мова з модальними дієсловами). 

 Форми минулого часу Perfekt та Plusquamperfekt активного стану з модальними 

дієсловами. 

Прислівник: 

 Ступені порівняння. 

 Займенникові прислівники. 

Прийменник: 
 Прийменники з Akkusativ. Прийменники з Dativ. 

 Прийменники з Dativ/Akkusativ. Прийменники з Genitiv. 

Речення: 

 Інфінітив активного стану з часткою zu та без zu. 

 Інфінітивні конструкції: um ... zu + Infinitiv; statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv; haben/sein + zu + Infinitiv. 

 Складносурядне речення. 

 Складносурядне речення з подвійними сполучниками entweder ... oder, nicht nur 

... sondern auch, weder ... noch, sowohl ... als auch, bald ... bald. 

 Складнопідрядне речення. 



 Типи складнопідрядних речень. 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

Іменник: 
 Граматичні категорії іменника (рід, число). 

Артикль: 
 Означені артиклі. 

 Неозначені артиклі. 

 Частковий артикль. 

Прикметник: 
 Граматичні категорії прикметника (рід, число). 

 Присвійні прикметники. 

 Вказівні прикметники. 

 Ступені порівняння прикметників. 

Числівник: 
 Кількісні числівники. 

 Порядкові числівники. 

Займенник: 
 Особові займенники. 

 Наголошені займенники. 

 Питальні займенники. 

 Неозначені займенники. 

 Неозначений займенник on. 

 Займенники в ролі прямого й непрямого додатків. 

 Займенники en та у. 

 Відносні займенники. 

Дієслово: 

 Ствердна форма. Заперечна форма. Питальна форма 

 Часові форми дійсного способу дії (Indicatif). 

 Часові форми умовного способу дії (Conditionnel). 

 Subjonctif. 

 Наказовий спосіб дії (Impératif). 

 Герундій. 

 Дієприкметник. 

 Пасивний стан. 

 Узгодження часових форм у складних реченнях. 

Прислівник: 
 Прислівники частоти. 

 Кількісні прислівники. 

 Прислівники способу дії. 

 Прислівники часу. 

 Утворення прислівників із суфіксом -ment. 

 Ступені порівняння прислівників. 

Прийменник: 
 Прийменники місця. Прийменники часу. 

Сполучник: 
 Сполучники сурядності/підрядності. 



ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ  

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
Індивідуальна співбесіда з іноземної мови проводиться в усній формі 

згідно з розкладом у дні і години в приміщеннях, визначених Приймальною 

комісією. 

Вступники, які проходять співбесіду допускаються до участі в ній за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка 

з фотокарткою. Інші особи, крім членів Приймальної комісії, допускаються в 

аудиторію з дозволу Голови приймальної комісії. Екзаменатор звіряє 

відповідність особи з фотографією у паспорті.  

Під час проведення співбесіди абітурієнтам забороняється 

використовувати електронні засоби інформації, підручники, навчальні 

посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. 

При користуванні під час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в т.ч. 

підказуванням) вступник відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 

складається акт. У акті екзаменатори вказують причину відсторонення, час та 

виставляється незадовільна оцінка. Апеляції з питань відсторонення від участі у 

випробуванні не розглядаються. 

Вступне випробування у формі усної співбесіди з кожним абітурієнтом 

проводять не менше двох членів комісії. Під час співбесіди екзаменатори 

відмічають правильність відповідей в протоколі співбесіди, який по закінченню 

співбесіди підписується екзаменаторами.  

Тривалість вступного випробування у формі співбесіди складає з 

розрахунку, що опитування одного вступника триває, як правило, 15 хвилин, а 

підготовка вступника повинна тривати не більше однієї академічної годин.  

Після закінчення співбесіди члени комісії виставляють бали за відповіді. 

У необхідних випадках відповідальний секретар Приймальної комісії або 

Голова комісії залучають для додаткової участі двох екзаменаторів. 

Оголошення результатів співбесіди здійснюється в день її проведення.  

Після оголошення результатів співбесіди члени Приймальної комісії 

передають протокол співбесіди у Приймальну комісію. Надалі протокол 

співбесіди підшивається в особову справу вступника після зарахування на 

навчання.  

Голова комісії для проведення співбесіди здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів комісії.  

Перескладання вступних випробувань у формі співбесіди не 

дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж 

визначено Правилами прийому до подальшої участі в конкурсі не 

допускаються. 

Апеляція вступника щодо кількості балів, отриманих за результатами 

співбесіди в Університеті, повинна подаватись особисто у терміни визначені 

Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення 

результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих 

до зарахування). Апеляція розглядається в день її подання в присутності 

вступника, але не пізніше наступного дня після її подання. Додаткове 

опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається. 



Вступне випробування у формі усної співбесіди при вступі на навчання 

для здобуття ступеня бакалавр передбачає володіння абітурієнтом відповідним 

рівнем підготовки з дисциплін.  

Вступне випробування у формі усної співбесіди може проводитись із 

дисциплін, які визначені Правилами прийому до Львівського торговельно-

економічного університету у 2022 році.  

Кожен екзаменаційний білет складається з трьох завдань. Завдання 

розподілені за основними темами дисциплін. 

Повна правильна відповідь на всі питання першого та другого завдань 

оцінюється у 33 бали і третє завдання – оцінюється у 34 бали. Таким чином, 

максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт на співбесіді 

становить 100 балів. 

Оцінювання кожного завдання здійснюється згідно з наведеними нижче 

критеріями: 

0-7 балів – абітурієнт не може розкрити основний зміст завдання, його 

виклад незв’язний, поверховий; допускає численні помилки та неточності. 

8-15 – абітурієнт не достатньо повно розкриває основний зміст завдання, 

недостатньо чітко аргументує свою точку зору, не робить власних висновків, 

допускає окремі помилки у визначеннях, та формулюваннях.  

16-25 – абітурієнт у цілому розкриває основний зміст завдання, але 

недостатньо чітко аргументує свою точку зору, робить окремі висновки щодо 

змісту фінансових категорій, допускає незначні неточності у визначеннях та 

несуттєві помилки. 

26-33 (34) – абітурієнт повністю розкриває основний зміст завдання, під 

час викладу аргументує свою точку зору, робить власні висновки, проявляє 

ґрунтовне розуміння категорій; допускає лише декілька несуттєвих 

неточностей.  

Кожен абітурієнт перед початком співбесіди отримує екзаменаційний 

білет. Після підготовки до відповіді члени комісії заслуховують усні пояснення 

абітурієнта та виставляють бали за кожне завдання, оцінюючи усні відповіді. 

Результати співбесіди зі вступниками оцінюються за 200-бальною 

шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту автоматично, максимально 

додається 100 балів за результатами співбесіди. Результат проведення 

співбесіди комісія заносить в протокол співбесіди та екзаменаційний лист 

кожного вступника. Інформація про результати співбесіди оголошується 

вступникові в день її проведення. 
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