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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих
раніше компетентностей.
Результати фахового вступного випробування зараховуються для
конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра. Приймальна комісія університету допускає до участі у
конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування
отримали не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.
Програма фахового випробування з для вступу на навчання за освітнім
рівнем магістра за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.041
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська містить
питання з таких нормативних навчальних дисциплін природничо-наукової та
професійної підготовки бакалавра за напрямом підготовки 035 Філологія:
1. Друга іноземна мова (іспанська).
ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА
Частина 1. Питання з лексики та граматики іспанської мови – 200 питань
Частина 2. Питання з іспанського країнознавства – 100 питань
ІІІ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
До навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)»
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11. Modelos de examen de convocatorias anteriores del examen DELE B2
http://diplomas.cervantes.es/sites/default/files/modelo_examen_nivel_b2_15mayo_prue
ba1y2.pdf
12. La civilización romana http://www.kalipedia.com/examenes/1-eso/historia/civilizacionromana.html?x=283

IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Кожний варіант фахового вступного випробування містить 50 тестових
питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту
випробування.
Варіант складається із завдань таких форм:
1) Питання на обрання вірної відповіді – до кожного питання надаються
чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши
відповідну позначку;
Розподіл питань у кожному варіанті:
- за формою завдань
№
Кількість одиниць
Форма завдання
з/п
у варіанті
1 Питанняна обрання вірної відповіді
50
Усього
50
- за темами навчальних дисциплін
№
Кількість одиниць
Зміст питання
з/п
у варіанті
1 Лексико-граматичні питання
30
2 Питання з французького країнознавства
20
Усього
50
V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного
випробування може набувати одного з двох значень:
максимального значення кількості балів – за вірної відповіді,
мінімального значення (0 балів) – за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної
форми наведений у таблиці:
Максимальне Максимальна кількість
№
значення,
балів, яка може бути
Форма завдання
з/п
кількість
набрана за виконання
балів
завдань певної форми
Питання на обрання вірної
1
2
50*2 = 100
відповіді
Усього
100
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