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ВСТУП
Вступне випробування з англійської мови для здобуття освітнього ступеня
магістра за освітньо-професійною програмою зі спеціальності
________________________ 035 «Філологія»_____________________________
(код та найменування)

______________(спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика»)_____________
________________ (освітня програма «Прикладна лінгвістика»)_____________
(найменування)

відбувається відповідно до «Правил прийому на навчання до Національного
аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» в 2018 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту,
який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (освітньої
програми), склад якої затверджується наказом ректора Університету.
До іспиту з англійської мови входять завдання рівня володіння
англійською мовою В2, метою яких є перевірка:
- граматичної компетенції;
- лексичної компетенції;
- компетенції у читанні.
Перелік питань стосовно компетенцій наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результат фахового іспиту визначається за шкалою від 100 до 200 балів.
2. Іспит проводиться у формі письмового тесту. Тест складається із 60
формалізованих тестових завдань рівнозначної складності закритого та
відкритого типу (множинний вибір, заповнення пропусків, визначення
відповідності / невідповідності, пошук інформації в тексті, самостійний підбір
відповідника з опорою на наданий контекст), які за змістом відповідають
навчальній програмі з англійської мови для професійної підготовки бакалаврів
за спеціальністю 035 «Філологія».
Правильне виконання одного завдання з питань 1-40 (Grammar, Reading)
оцінюється нарахуванням 2-х балів. Невірна відповідь або відсутність відповіді
в бланку відповідей, що заповнюється вступником під час складання іспиту,
оцінюється в 0 балів. Похибки в орфографії за умови відбору вірного
відповідника дають 1 бал за одне завдання.
Правильне виконання одного завдання з питань 41-60 (Use of English)
оцінюється нарахуванням 1-го балу. Невірна відповідь або відсутність відповіді
в бланку відповідей, що заповнюється вступником під час складання іспиту,
оцінюється в 0 балів. Похибки в орфографії за умови відбору вірного
відповідника дають 0,5 балів за одне завдання. Термін виконання тесту – 3
академічні години (2 години 25 хвилин).
3. Мінімальна кількість балів за вступне випробування, визначених за
шкалою, зазначеною в п. 1, із якими вступник допускається до участі в конкурсі,
складає 120 балів.

1. Граматична компетенція рівня В2 передбачає сформованість навичок
в галузі комунікативної граматики за такими темами:
- All English tenses (active/passive voice);
- Used to / be used to / get used to;
- Different ways of expressing future in English;
- Quantifiers: all, every, both;
- Comparative structures;
- Conditionals (+ I wish / if only / I'd rather);
- Clauses of contrast and purpose;
- All groups of modal verbs;
- Reported speech;
- ing-forms and Infinitives;
- All forms of Passive voice;
- Formal vs informal style in English;
- Linking Words.
Література
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Питання склав
Канд. філол. наук, професор каф. 706
2. Лексична компетенція рівня В2 передбачає володіння мовленнєвими
засобами спілкування в наступному тематичному просторі:
-National stereotypes;
-Feelings and Emotions;
-Illness and Treatment;
-Crime and Punishment;
-Environmental protection;
-Innovations and Science;
-The media; -Business
Advertising; -Art;
-Literature and Music;
-Clothes and Fashion;
-Air travel.

Література
1. Alan Stanton, Susan Morris. Fast track to CAE : Coursebook. – Longman,
2005. –216 p.
2. Fiona Joseph, Peter Travis with Alan Stanton, Susan Morris. Fast track to
CAE: Exam Practice Workbook. – Longman, 2004. - 106 p.
3. Michael McCarthy, Felicity O'Dell. English vocabulary in use:
upper-intermediate. – Cambridge University Press, 2007. – 309p.
Питання склав
Канд. філол. наук, доцент каф. 706
3. Компетенція у читанні рівня В2 передбачає:
Читання літератури любого жанру в оригіналі. Розуміння англомовних
статей середньої складності загальної тематики з Інтернету, газет та журналів.
Здатність вилучення необхідної інформації з оригінальних англомовних
текстів.
Завідувач кафедри 706
Програму розглянуто й узгоджено на випусковій кафедрі 706
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узгоджено науково-методичною комісією Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» для
спеціальностей з галузей знань «Культура і мистецтво», «Гуманітарні науки»,
«Соціальні та поведінкові науки» й «Управління та адміністрування» (НМК 4)
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Голова НМК 4
к.т.н., доц.

