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ВСТУП 

 

Програми вступних випробувань розроблена Приймальною комісією 

Національного університету цивільного захисту України відповідно до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 

2019 року за № 1192/34163 та Правил прийому до Національного 

університету цивільного захисту України у 2020 році. 

Метою вступних випробувань є перевірка у кандидатів на навчання 

рівня знань, умінь, навичок та здібностей до зазначеного виду діяльності. 

Вступні випробування включають: 

1. Фахове вступне випробування у вигляді співбесіди (для осіб, що 

здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою 

спеціальністю). 

2. Фахове вступне випробування. 

3. Єдиний вступний іспит (іноземна мова). 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови складається у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. Категорія осіб, що мають право 

складати іспит з іноземної мови в університеті (замість ЗНО) визначена в 

правилах прийому до університету. 

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» конкурсний бал обчислюється як загальна сума 

балів за результатами фахового вступного випробування та єдиного 

вступного іспиту (іспиту з іноземної мови). Відповідно до набраної загальної 

суми балів формується рейтинг кандидатів на навчання, за результатами 

якого здійснюється зарахування до університету.  

Серед осіб, які допущені приймальною комісією до участі в конкурсі та 

набрали однакову загальну конкурсну суму балів, переважне право на 

зарахування мають кандидати з вищим середнім балом оцінок із додатку до 

диплома про попередню освіту. 

 



 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування у вигляді співбесіди для осіб, що здобули 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою спеціальністю 

 

ВСТУП 

Фахове вступне випробування у вигляді співбесіди з кандидатами на 

навчання, що здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за 

іншою спеціальністю, проводиться з метою оцінки у абітурієнта рівня 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок з фаху, що відповідають 

освітньому ступеню «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія». В разі 

неуспішного складання випробування абітурієнт не допускається до 

подальшої участі в конкурсі на зарахування. 

Фахове вступне випробування у вигляді співбесіди проводиться 

фаховою атестаційною комісією за двома теоретичними питаннями. У разі 

необхідності членами фахової атестаційної комісії можуть бути задані 

додаткові запитання. Час на підготовку до усної відповіді становить 20-30 

хвилин. 
 

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ КАНДИДАТА НА НАВЧАННЯ З 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУАННЯ 

Теоретична підготовка кандидата на навчання за результатами відповіді 

оцінюється за 2-х бальною шкалою за наступними критеріями: 

Оцінка Критерії 

рівень знань 

достатній 

 

Кандидат на навчання повністю, логічно і послідовно надав 

відповідь на запитання, пов’язуючи теорію з практикою, 

виявив вміння самостійно аналізувати, узагальнювати і 

викладати матеріал, не допускаючи помилок. 

рівень знань 

недостатній 

Кандидат на навчання засвоїв тільки основний матеріал, не 

знає окремих положень, допускає неточності у відповіді. Не 

вміє достатньо чітко сформулювати окремі положення, 

порушує послідовність у викладанні матеріалу. Має певні 

труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. 

 

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ВИГЛЯДІ СПІВБЕСІДИ 

2.1. Перелік тем з дисципліни «Математична статистика»: 

1. Вступ до математичної статистики. 

2. Варіаційна статистика та статистична оцінка.  

3. Перевірка типу розподілу даних. 

4. Перевірка типу гіпотези про рівність дисперсій. 

5. Побудова статистичних рядів та графіків варіаційних кривих. 

6. Визначення мір центральної тенденції та розкиду 

7. Аналіз типу розподілу даних. 



 

8. Перевірка гіпотези про рівність дисперсій. 

 

2.2. Перелік тем з дисципліни «Математичні методи в психології»:  

 

1.Порівняльна характеристика типів вимірювальних шкал у психології. 

2.Загальна характеристика генеральної сукупності та вибірки дослідження. 

Рекомендації щодо вибору оптимального обсягу вибірки. 

3.Характеристика залежних і незалежних вибірок дослідження. Наведіть 

приклади. 

4.Характеристика основних стратегій формування репрезентативних вибірок 

дослідження. 

5.Загальна характеристика первинної описової статистики. 

6.Характеристика мір центральної тенденції. 

7.Характеристика мір мінливості. 

8.Характеристика мір положення. 

9.Характеристика та значення рівня статистичної значущості (р-рівня) при 

прийнятті (спростуванні) статистичної гіпотези. Традиційна інтерпретація 

рівнів значущості. 

10.Нормальний закон розподілення даних та його застосування. 

11.Охарактеризуйте параметричні статистичні критерії. 

12.Охарактеризуйте непараметричні статистичні критерії. 

13.Можливості й обмеження використання параметричних і 

непараметричних методів аналізу даних в психологічних дослідженнях. 

14.Методи кореляційного аналізу. Проблеми інтерпретації кореляційних 

зв’язків. 

15.Порівняльний аналіз коефіцієнтів кореляції Пірсона, Спірмена, Кендалла. 

16.Характеристика методів порівняння двох вибірок досліджуваних. 

17.Характеристика методів порівняння трьох і більше вибірок 

досліджуваних. 

 

2.3. Перелік тем з дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної 

техніки»:  
 

1.Вступ. Загальні відомості про дисципліну.   

2. Основні поняття інформатики. 

3. Уявлення та обробка даних в ЕОМ. 

4. Основи алгоритмізації програмування. 

5. Основи побудови ЕОМ. Операційні системи. 

6. Прикладні засоби ОС та пакети прикладних програм. 

 

2.4. Перелік тем з дисципліни «Екологія»:  

 

1. Предмет, методи, завдання дисципліни. 

2. Наукові засади раціонального природокористування й охорони 

навколишнього середовища. 

3. Екологічне виховання населення.  



 

4. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє 

середовище. 

5. Еколого-економічні і еколого-соціальні проблеми використання природних 

ресурсів. 

6. Регіональні екологічні проблеми України. 

7. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього 

середовища і раціонального природокористування. 

8. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього 

середовища. 

9. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації. 

10. Екологічна експертиза та проблеми її організації. 

 

2.5. Перелік тем з дисципліни «Анатомія та еволюція нервової 

системи»:  

 

1. Загальна характеристика та функції нервової системи. 

2. Морфологія нейрону. Класифікація нервових клітин. 

3. Синапс. Класифікація синапсів. Загальні уявлення про механізми 

функціонування хімічного синапсу. 

4. Спинний мозок: топографія, зовнішня та внутрішня будова. 

5. Головний мозок: топографія та загальна характеристика. 

6. Довгастий мозок: топографія, будова та функції. 

7. Загальна характеристика заднього мозку. 

8. Середній мозок: топографія, еволюція, будова. Функції середнього мозку. 

9. Проміжний мозок, топографія, будова. Ядра проміжного мозку. 

10. Загальна характеристика кінцевого мозку. 

11. Загальна характеристика периферичної нервової системи. 

12. Загальні данні про вегетативну нервову систему. 

13. Поняття про аналізатор. Класифікація аналізаторів. 

14. Загальні уявлення про розвиток нервової системи в філогенезі та 

онтогенезі. 

15. Рефлекторна діяльність нервової системи. 

 

2.6. Перелік тем з дисципліни «Психофізіологія»: 

 

1. Визначення психофізіології. Задачі дослідження. Спеціальні розділи. 

Співвідношення мозку та психіки - основна психофізіологічна проблема. 

2. Системні основи психофізіології : функціональна система як фізіологічна 

основа поведінки. Ознаки функціональної системи, аферентний синтез, 

акцептор результатів дії. 

3. Методи психофізіологічних досліджень.  

4. Загальна характеристика сенсорних систем. Сенсорна рецепція. 

5. Кодування інформації у нервовій системі. 

6. Психофізіологія уваги: реакція орієнтування, нейрофізіологічні механізми 

уваги. 

7. Пам’ять, класифікація видів пам’яті. Теорії фізіологічних основ пам’яті. 



 

8. Мовлення як основа свідомого. Друга сигнальна система. 

9. Периферичні системи забезпечення мовлення. Мозкові центри мовлення. 

Розвиток мовлення в онтогенезі. 

10. Психофізіологія мислительної діяльності. 

11.Свідомість як психофізіологічний феномен. Мозкові центри та свідоме. 

12. Несвідомі психічні явища. 

13. Сон. Сновидіння. Теорії сну. Фізіологія сну. 

14. Характеристика основних форм рухової активності. Роль зворотної  

аферентація  у керуванні рухів. Основні механізми координації рухів та 

рухові програми. Корковий рівень регуляції моторних функцій. 

15.  Психофізіологія емоцій: ретикулярна формація, лобні долі, лімбічна 

система. Теорії походження та функціонального значення емоцій. 

16. Психофізіологія стресу. 

17. Психофізіологія потреб: визначення, механізми виникнення. 

18. Мотивація як фактор організації поведінки. 

19. Асиметрія півкуль головного мозку. 

20. Психофізіологічний аналіз професійної діяльності та профпридатність. 

 

2.7. Перелік тем з дисципліни «Антропологія»: 

 

1. Антропологія як наука: її визначення та значення. Розділи антропології. 

Взаємозв’язок антропології з іншими науками.  

2. Основи фізичної антропології. 

3. Одонтологічні дослідження в антропології. 

4. Гематологічні ознаки та їх характеристика. 

5. Виміри та описові ознаки черепа. Загальна форма черепа. Штучна 

деформація черепа. 

6. Основи дерматогліфіки. 

7. Зв'язок конституційних і психологічних особливостей (за Кречмером). 

8. Теорія Шелдона. 

9. Сучасний розвиток проблеми конституційної типології. 

10. Поняття про фізичний розвиток («санітарна конституція»). 

11. Місце людини у природі та її тваринні предки. Особливості будови 

людського організму у зв’язку з прямоходінням. 

12. Характеристика австралопітеків – попередників людини. 

13. Особливості процесів гомінізації. 

14. Стадія найдавніших людей (архантропів). Давні люди – палеоантропи. 

Неантроп – людина нового типу. 

15. Розвиток мозку у філогенезі. Виникнення мовлення та мислення. 

16. Раса. Нація. Основні ознаки великих рас. 

17. Фактори расоутворення. 

18. Наукова неспроможність расистських уявлень про біологічну 

нерівноцінність рас людини. 

19. Антропологічна структура населення Європи, Азії, Америки, Австралії та 

Океанії. 

20. Антропологічний склад населення України.  



 

2.8. Перелік тем з дисципліни «Зоопсихологія та порівняльна 

психологія»: 

 

1. Зоопсихологія та порівняльна психологія в системі наук. 

2. Предмет і завдання порівняльної психології, зоопсихології та етології. Їх 

єдність і зв’язок з природничими та соціальними науками. 

3. Загальна характеристика психічної діяльності тварин і людей. 

4. Уроджена і набута поведінка. Мотивація діяльності. 

5. Індивідуальна пам’ять і научіння тварин. Елементарне мислення тварин. 

6. Розвиток психічної діяльності в онтогенезі тварин і людини 

7. Основні форми поведінки тварин. 

8. Репродуктивна поведінка. 

9. Соціальна організація угруповань тварин. Ієрархія та територіальність. 

10. Комунікативна поведінка 

11. Популяція та міжпопуляційні стосунки 

12. Еволюція психіки та антропогенез 

 

2.9. Перелік тем з дисципліни «Педагогіка»: 

 

1. Виникнення і розвиток педагогіки як науки.  

2. Роль виховання в житті суспільства. 

3. Особливості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах 

“нового”     типу. 

4. Особливості застосування методів науково-педагогічного дослідження. 

5. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання і формування. 

6. Активність особистості у власному розвитку, вихованні, формуванні. 

7. Значення педагогічної професії в розвитку суспільства.  

8. Народна педагогіка про досконалу людину.  

9. Виховний ідеал української народної педагогіки.  

10. Сенс знання вчителем вікових особливостей дітей. 

 

2.10. Перелік тем з дисципліни «Основи менеджменту»: 

 

1. Сутність, роль та теоретичні основи менеджменту 

2. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

3. Історія розвитку науки про управління 

4. Організації як об'єкти управління. 

5. Функції та технологія менеджменту. 

6. Планування як загальна функція менеджменту. 

7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту. 

9.Контролювання як загальна функція менеджменту 

10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

11. Управлінські рішення 

12. Інформація і комунікації в менеджменті. 

13. Керівництво та лідерство. 



 

14. Організаційні зміни та ефективність менеджменту. 

 

2.11.  Перелік тем з дисципліни «Основи біології та генетики людини»: 

 

1.Біологія як система наук. 

2.Використання наукового методу для аналізу біологічних фактів. 

3.Основні біологічні узагальнення. 

4.Основні властивості живого організму. 

5.Клітинна теорія. Про- та еукаріотичні клітини 

6.Хімічні сполуки протоплазми. Обмін речовин та енергії. 

7.Органели клітини. 

8. Порушення регуляції клітинної активності. Генні та хромосомні мутації. 

Вплив мутацій на розвиток людського організму. 

9. Ферменти, гормони, вітаміни та їх роль у процесах метаболізму. 

10. Типи ділення клітин. 

11.Форми розмноження.  Характеристика нестатевого і статевого 

розмноження. 

12. Характеристика гаметогенезу. 

13. Ембріональні зачатки та їх тканинні похідні.  

14. Спадковість та мінливість. Закони Менделя. 

15. Генетичне визначення статі. Балансова теорія визначення статі, її 

значення. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. 

16. Становлення функцій різних органів та систем у плода. Вплив тератогенів 

на розвиток людського організму. 

17. Вікові зміни показників розвитку у постнатальному онтогенезі  

(новонародженого, немовля, дошкільника, молодшого школяра, підлітків, 

юнаків та дівчат, дорослої людини). Фізіологічні та нейрогуморальні зміни 

при старінні.  

18. Тканина: визначення, види та функції. 

19. Організм людини як цілісні біологічна система.  

20. Походження людини. 

 

2.12.  Перелік тем з дисципліни «Основи демографії»: 

 

1. В чому сутність системи знань про народонаселення? 

2. Дайте характеристику системи демографічних знань та її структуру. 

3. Дайте визначення демографії як науки. 

4.Що означає термін «якість населення»? 

5. Що означав держаницько-статистичний напрямок у розвитку демографії ? 

6. Хто були фундаторами  історико-демографічного і соціолого-

демографічного напрямку у вивченні населення України? 

7. Які існують концепції відтворення населення і в чому їх сутність? 

8. Гіпотеза Т. Мальтуса та її основні положення. 

9. Концепція демографічного переходу. В чому сутність її модифікацій? 

10. Визначте залежність розміщення населення світу і України за рівнем 

економічного розвитку території. 



 

11. За якими економічними показниками оцінюється рівень економічного і 

соціального розвитку країни? 

12. Що покладено в основу загального коефіцієнта народжуваності та 

смертності? 

13. Які особливості структури смертності з причин в Україні в 

порівнянні з країнами Заходу? 

14. Як вимірюються міграції? 

15. Які фактори впливають на демографічну ситуацію в країні? 

16. Як проявляється залежність соціально-економічного розвитку країни та її 

демографічна політика? 

17. Як відрізняється демографічна політика країн в залежності від  регіону її 

знаходження? 

18. Які напрямки демографічної політики окреслено в Концепції 

демографічного розвитку України? 

19. Які основні причини негативних проявів демографічної ситуації в 

Україні? 

 

2.13. Перелік тем з дисципліни «Історія філософії»: 

 

1. Філософія і світогляд. Типи світоглядів. 

2. Відтворення філософських уявлень у міфології та релігійних віруваннях у 

Стародавньому Єгипті та Межиріччі. 

3. Уявлення про світ у Ведах та Упанішадах. 

4. Філософія шкіл «Н’яя», «Веданта», «Міманса». 

5. Вплив першої «культурної революції» в Стародавньому Китаї на долю 

китайської філософії. 

6. Діяльність «молодших софістів». 

7. Малі сократичні школи: кініки, кіренаїки, мегарики. 

8. Суспільно-політичні погляди Платона. Вчення про державу. 

9. Вчення Арістотеля про державу. 

10. Етичне вчення Арістотеля, вчення про чесноти. 

11. Філософія шкіл елліністичної доби: академіки, перипатетики. 

12. Філософські школи доби Римської імперії: стоїцизм, скептицизм, 

еклектизм. 

13. Діяльність каппадокійських отців церкви: Василя Кесарійського, Григорія 

Назіанзіна (Богослова), Григорія Нісського. 

14. Зародження схоластики: філософія Северина Боеція, Еріугени. 

15. Середньовічна філософія близькосхідних країн і мусульманської Іспанії: 

Аль-Кінді, Аль-Фарабі, Ібн Сіни (Авіценни), Ібн Баджі, Ібн Туфейля, 

Аверроеса. 

16. Єврейська філософія у Середньовіччі: Авіцеброн та Мойсей Маймонід. 

17. Філософія Сіґера Брабантського. 

18. Філософія Оксфордської школи: Роджер Бекон, Іоанн Дунс Скот. 

19. Вчення Томи Аквінського про людину і суспільство. 

20. Філософські школи типу «via antiqua» та «via moderna». 

21. Філософія Вільяма Оккама. 



 

22. Містицизм Йоганна Екхарта. 

23. Гуманізм Лоренцо Валли. 

24. Філософія Еразма Роттердамського. 

25. Критика схоластичної філософії Мішелем де Монтенем. 

26. Полемічні школи арістотелізму доби Відродження: аверроїсти й 

олександристи. 

27. Розвиток нового природознавства періоду Відродження: Микола 

Коперник, Йоганн Кеплер, Галілео Галілей. 

28. Реформація і контрреформація. 

29. Соціально-політичні доктрини Ренесансу: політична теорія Нікколо 

Макіавеллі. 

30. Соціально-політичні доктрини Ренесансу: утопічні концепції Томаса 

Мора і Томмазо Кампанелли. 
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Голова фахової атестаційної комісії                                           Ліна ПЕРЕЛИГІНА 



 

ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування  
 

ВСТУП 

Фахове вступне випробування проводиться з метою перевірки та 

оцінки теоретичної підготовки вступника, встановлення рівня його знань з 

основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості 

освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам 

підготовки фахівців. 

Для проведення фахового вступного випробування створюється комісія 

на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають 

профільні навчальні дисципліни. 

Фахове вступне випробування проводиться у вигляді тестування яке 

складається зі 100 питань. Час на виконання тестових завдань складає 1 

годину. 

Для складання випробування абітурієнт може використовувати ручки, 

олівці, лінійку, калькулятор. Усі інші матеріали, як то законодавчі та 

нормативні акти, методичні матеріали, довідники, словники, записи, 

конспекти, тощо, а також засоби мобільного зв’язку, будь-які носії 

інформації протягом іспиту абітурієнтам використовувати суворо 

забороняється. В разі порушення зазначених вимог, а також при виявленні 

проявів несамостійного виконання абітурієнтами завдань комплексного 

іспиту, які проявляються, наприклад, у вигляді розмов, підказування, інших 

видів спілкування, викладач, котрий здійснює контроль за проведенням 

іспиту, робить помітку на титульному листі екзаменаційної роботи про 

зниження екзаменаційної оцінки, а в разі виявлення повторного порушення – 

має право вивести абітурієнта з іспиту з виставленням йому загальної 

незадовільної оцінки. 

 

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ КАНДИДАТА НА НАВЧАННЯ З 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Оцінка з фахового вступного випробування виставляється за  

100-бальною шкалою (від 100 до 200), де кількість вірних відповідей 

відповідає кількості набраних балів. 

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

2.1. Перелік питань з дисципліни «Загальна психологія»: 

1. У якому теоретичному напрямку психологія розглядається як наука про 

поведінку? 

2. Що є психічним явищем? 

3. У якій теорії розглядають несвідоме як об'єкт психології? 

4. Що називають експериментом у психології?  



 

5. Як називається активне втручання дослідника в діяльність досліджуваного 

з метою створення умов для встановлення психологічного факту? 

6. Як називається здатність вибірково і специфічним чином відповідати на 

життєво значущі дії середовища відповідно до потреб обміну речовин і 

збереження цілісності організму?  

7. Хто з дослідників ввів у науковий обіг поняття вищих психічних функцій? 

8.Як називається вища форма психічного, властива  людині, яка інтегрує всі 

інші форми відображення? 

9. Що є найбільш широким поняттям серед таких понять, як активність, 

праця, трудова дія, діяльність? 

10. Що відноситься до основних видів діяльності? 

11. Що є одиницею мовлення? 

12. Хто з вчених назвав мотив «Опредмеченою потребою»? 

13. Як називається рівень мотивації, при якому діяльність є максимально 

успішною? 

14. Хто з дослідників розробив ієрархічну піраміду потреб? 

15. Які потреби прийнято розуміти під гностичними потребами? 

16. Що є вищим етапом онтогенетичного розвитку людини в суспільстві? 

17. З якого боку психіка виявляється у темпераменті?    

18. Чим обумовлено виникнення темпераменту як психічного явища? 

19. Що саме забезпечує зосередженість свідомості на якому-небудь предметі, 

явищі або переживанні? 

20. Яким саме показником уваги є ступінь зосередженості свідомості на 

об'єкті? 

21. Як називається здатність до сприйняття змін подразника або до 

розрізнення близьких подразників? 

22. Як називається якісна характеристика відчуттів, яка вказує на їх 

приналежність до певних органів чуття?   

23. Як називаються рецептори, що спеціалізуються на відображенні впливів з 

внутрішнього середовища організму? 

24. Як називається властивість сприйняття, що характеризується тісним 

зв'язком з мисленням і розумінням сутності предметів? 

25. Який саме тип зорової пам'яті довго зберігає яскравий образ з усіма 

деталями сприйнятого? 

26. Який саме вид пам'яті зберігає і відтворює пережиті людиною почуття? 

27. Яким є обсяг інформації, що зберігається в короткочасній пам'яті? 

28. Як називається відносно стійка структура розумових здібностей?  

29. Який вид мислення є найбільш пізнім продуктом історичного розвитку? 

30. Як називається відтворений суб'єктом образ предмета, що ґрунтується на 

минулому досвіді цього суб'єкта і виникає за відсутності впливу предмета на 

органи чуття? 

 

2.2. Перелік питань з дисципліни «Вікова психологія»: 

1. Як називається стадія розвитку особистості, за З. Фройдом, де зоною 

зосередження лібідо є рот, зуби, мовлення? 



 

2. Як називаються зміни, що відбуваються з часом у будові тіла, психіці й 

поведінці людини в результаті біологічних процесів в організмі й впливів 

навколишнього середовища? 

3. Що таке провідна діяльність? 

4. Як називається стадія пренатального розвитку, на якій формується 

більшість психічних функцій? 

5. Яка діяльність виступає провідною протягом періоду раннього дитинства? 

6. У якому віці дитина починає гратися? 

7. Що таке негативізм як симптом кризи трьох років? 

8. У якому віці виникає новоутворення «почуття дорослості»? 

9. Як називається тривалий період онтогенезу, що характеризується 

тенденцією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних та 

фізичних здібностей людської особистості? 

10. Як Е. Еріксон розглядає період геронтогенезу? 

 

2.3. Перелік питань з дисципліни «Експериментальна психологія»: 

1. Що вивчає експериментальна психологія як наука? 

2. Який фактор називають незалежною перемінною в експерименті?  

3. Як називається наукове дослідження, яке спрямоване на пізнання 

реальності з урахуванням практичного ефекту від отриманих даних? 

4. Як називається характеристика психодіагностичної методики, що 

відображає точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість 

результатів тесту до дії сторонніх факторів? 

5. Що є методом цілеспрямованого, організованого сприйняття і реєстрації 

зовнішньої поведінки людини з метою подальшого аналізу і пояснення? 

6. Як називається попереднє пробне дослідження, яке проводиться з метою 

відпрацювання інструментарію, методів організацій і процедур проведення 

масового вивчення? 

7. Який стандартизований психодіагностичний метод призначений для 

вивчення властивостей особистості з орієнтацією на встановлені норми 

оцінок? 

8. Сторона або аспект об’єкта, який безпосередньо вивчається в 

психологічному дослідженні, через призму проблеми? 

9. Чому повинні відповідати висновки експериментального психологічного 

дослідження? 

10. Як називається стратегія випадкового відбору або розподілу 

досліджуваних, при якій всі суб'єкти мають рівні шанси потрапити до 

експериментальної групи? 

 

2.4. Перелік питань з дисципліни «Соціальна психологія»: 

1. Принципи соціальної психології. 

2. Методологія і методи соціальної психології. 

3. Поняття соціальної ролі, види ролевих конфліктів. 

4. Структура і види спілкування. 

5. Ефекти міжособового сприйняття.  



 

6. Мала група, її ознаки і параметри. 

7. Ознаки, види, рівні розвитку великих соціальних груп. 

8. Психологічні властивості натовпу. 

9. Психологія чуток. 

10. Психологія паніки. 

11. Зміст процесу соціалізації. 

12. Соціальні установки особистості, їх формування і зміна. 

 

2.5. Перелік питань з дисципліни «Клінічна психологія та 

патопсихологія»: 

 

1. На наявність чого вказує опора в мисленні на латентні ознаки, що 

виявляються при проведенні методики «піктограми»? 

2. Як називається психічний стан, що характеризується важким порушенням 

психічних функцій, контакту з реальною дійсністю, дезорганізацією 

діяльності зазвичай до асоціальної поведінки та грубим порушенням 

критики? 

3. Яким є один з найбільш значущих діагностичних критеріїв відмежування 

психотичних психічних розладів від непсихотичних? 

 4. Як називається стан повного або часткового відшкодування (заміщення) 

порушених у зв'язку з хворобою психічних функцій?  

5. Як називається безплідне, безцільне, засноване на порушенні мислення 

мудрування? 

6. Що є найбільш значущим диференційно-діагностичним критерієм 

патологічного афекту? 

7. Одним з найбільш значущих діагностичних критеріїв відмежування 

психотичних від непсихотичних психічних розладів є критерій? 

8. Що таке канцерофобія? 

9. При яких захворюваннях частіше зустрічається патологічний 

полісемантизм, при якому слова починають набувати множинне значення і 

нерідко змістова структура слова розхитується?  

10. До якої структури входить схильність до підвищеної акуратності? 

11. З чим пов'язаний плацебо-ефект?   

12. Як К. Ясперс описав принципову складову для діагностики невротичних 

розладів? 

13. Внаслідок чого, як правило, формуються психосоматичні захворювання? 

14. До чого призводить коронарний тип особистості А? 

 

2.6. Перелік питань з дисципліни «Педагогічна психологія»: 

1. Що таке педагогічна психологія як наука? 

2. Що є предметом педагогічної психології? 

3. Однією з основних проблем педагогічної психології є проблема 

співвідношення чого з чим? 

4. Що таке виховання? 

5. Яке головне завдання виховання? 

6. Що є основним змістом учіння? 



 

7. Що є провідним мотивом навчальної діяльності, який забезпечує 

ефективність навчання? 

8.  Що має навчальна діяльність у своїй структурі? 

9.  Яким психологічним змістом визначається педагогічна діяльність?   

10. Якими стилями характеризується педагогічна діяльність? 

11. Який вид діяльності є провідним у молодшому шкільному віці? 

12.  Визначте межі підліткового віку. 

13.  Який з видів діяльності є провідним в ранній юності? 

 

2.7. Перелік питань з дисципліни «Психодіагностика»: 

1. Якість тесту надавати при повторному його застосуванні через невеликий 

проміжок часу близькі результати? 

2. Якість тесту вимірювати саме ту характеристику, для виміру якої він і був 

створений? 

3. Особистісні опитувальники – різновид опитувальників, розроблених у 

межах чого? 

4. Як називають методи, побудовані на взаємодії досліджуваного з зовнішньо 

нейтральним, неструктурованим матеріалом? 

5. Що є джерелом психодіагностики? 

6. За допомогою яких методик досліджують мислення?   

7. Які  методики не призначені для вимірювання інтелекту? 

8. Що таке ММPI? 

9. Як називаються методики, що припускають оцінку тих чи інших об'єктів 

по вираженості в них якості, заданої шкалою (наприклад, «теплий-

холодний», «сильний-слабкий»)? 

10. Назвіть методики, розроблені в рамках суб'єктивного підходу. 

11. Що таке «сліпота» діагноста на важливі для діагнозу риси, прояви 

особистості при діагностиці спостереження рис у спотвореній якісній або 

кількісній формі?  

12. Як називають тести, спрямовані на оцінку рівня сформованості знань, 

умінь і навичок після завершення навчання? 

13. З яким ім'ям передусім пов'язана розробка тестів творчих здібностей? 

14. Як називають методики, що дозволяють діагностувати природні 

особливості людини, обумовлені основними властивостями його нервової 

системи?  

15. Що є основним показником в тестах креативності? 

16. Які із типів тестів зменшують вплив мовних відмінностей на результат 

випробування? 

17. Які тести відносяться до проективних технік тести?  

18. Для дослідження чого призначені таблиці Шульте-Горбова? 

19. Що таке репрезентативність вибірки? 

20. Що означає етіологічний діагноз?  

21. Ретестування викорістовується для оцінки чого? 

22. До якого виду тестів відноситься культурно-вільний тест Р.Кеттелла? 

23. Що таке психодіагностика? 
 



 

2.8. Перелік питань з дисципліни «Історія психології»: 

1. Що є Предметом історії психології? 

2. До методів історії психології відносяться? 

3. Френсіс Бекон був прихильником направлення в психології, яке отримало 

назву…? 

4. У чому з точки зору стоїків полягає щастя? 

5. Які ідеї домінували у німецькій психології XYIII століття? 

6. Що є істина за вченням Ф. Аквінського (томізм)? 

7. Кому належить заслуга у відкритті першої лабораторії експериментальної 

психології? 

8. Хто описав  вісім вікових періодів життя людини і супроводжуючих їх 

психосоціальних криз? 

9. На якій стадії формується комплекс Едіпа? 

10. Що є кінцевою метою життя згідно Г. Юнгу? 

 

2.9. Перелік питань з дисципліни «Психологія праці та інженерна 

психологія»: 

 

1. Що є об'єктом психології праці? 

2. Які основні завдання психології праці?  

3. Дайте визначення, що таке «професія». 

4. Що таке трудова адаптація? 

5. Що є професійною придатністю? 

6. Що є об’єктом інженерної психології?  

7. Як впливає швидкість надходження інформації на оператора? 

8. Чим визначається надійність системи «людина-машина»? 

9. Що таке інженерно-психологічна оцінка системи «людина-машина»? 

10. Що таке прийняття рішення оператором?  
 

2.10. Перелік питань з дисципліни «Основи психотерапії»: 

1. Визначення психотерапії на сучасному етапі розвитку науки. 

2. Цілі та методи сучасної психотерапії. 

3. Принципи організації психотерапевтичного процесу. 

5. Класифікація видів психотерапії. 

6. Вимоги до умов проведення різних видів психотерапії. 

7. Можливості використання психотерапевтичних технік у підрозділах ДСНС 

України. 

8. Техніки психодинамічної психотерапії. 

9. Базисні техніки гештальт-психотерапії:  аналіз життєвого сценарію по 

продуктам діяльності.  

10. Базові психотехніки клієнт-центрірованої терапії. 

11. Проблема ефективності психотерапії: критерії та методи оцінки.   

 

 



 

2.11. Перелік питань з дисципліни «Психологічний практикум по 

спеціалізації»: 

1. Яким наказом визначено психологічне забезпечення службової діяльності 

аварійно-рятувальних служб? 

2. Яку кількість позаштатних мобільних груп екстреної психологічної 

допомоги передбачено Наказом МНС від 27.02.2008 № 148? 

3. Який набір психологічних методик використовується для відбору 

рятувальників на службу в ДСНС України? 

4. Як називається метод роботи з психічною травмою в групах людей, які 

спільно пережили катастрофу після трагічної події? 

5. Який аспект діяльності не вивчається в процесі дослідження соціально-

психологічного клімату в підрозділах ДСНС?  

6. Як називається метод психологічної допомоги потерпілим, які знаходяться 

під завалами в умовах ізоляції? 

7. Що необхідно здійснити психологу при допомозі потерпілому з 

симптомами нервового тремтіння?  

8. Що не властиво службі психологічного забезпечення професійної 

діяльності? 

9. До якого рівня придатності необхідно віднести кандидата на службу в 

підрозділи ДСНС, який відповідає вимогам обраної спеціальності з 

переважної більшості психологічних критеріїв, за відсутності серйозних 

протипоказань? 

10. Як називається метод професійної і психологічної допомоги психологу 

іншим психологом? 

 

2.12. Перелік питань з дисципліни «Основи психологічної практики»: 

1. Які розділи включає структура сучасної психологічної науки?  

2. Основні напрямки  діяльності практичного психолога? 

3.  Загальні принципи роботи практичного психолога? 

4.  Зміст психологічної служби ДСНСУ? 

5.    Основні принципи соціальної роботи? 

6. Професійні функції, які визначають успішність діяльності соціального 

працівника? 

7. На які види можна розділити психологічне консультування? 

8. Чим психологічне консультування відрізняється від інших видів 

практичної психологічної допомоги людині? 

9. Основні принципи психодіагностики? 

10. Принципи психокорекційної роботи? 

 

2.13. Перелік питань з дисципліни «Диференціальна психологія»: 

1. До якого класу відноситься близнюковий метод? 

2. що таке функціональна асиметрія? 

3. Тип особистості – це…? 

4. Мудрість в психології інтелекту – це…? 

5. Феномен статевого диморфізму –  це…? 



 

6. Індивідуальний стиль діяльності – це…? 

7. Стильові особливості людини виявляються у чому? 

8. Психологічне подолання – це…? 

9. Що таке когнітивний стиль? 

10. Чим породжуються індивідуальні відмінності? 

11. Визначте, що таке інтроверсія? 

12. Риса – це…? 

13. Охарактеризуйте психологічні захисти. 

14. Як визначається поняття середовища? 

15. Що таке характер? 

 

2.14. Перелік питань з дисципліни «Юридична психологія»: 

1. Поняття «соціальної норми» як базової характеристики соціалізації. 

2. Право як фактор соціальної регуляції. 

3. Роль держави у правовому регулюванні міжособистих відносин 

громадян. 

4. Провина як психолого-юридична категорія. 

5. Соціально-психологічні аспекти можливостей передбачення наслідків 

певних дій. 

6. Специфіка правової відповідальності. 

7. Покарання як психологічно-юридична санкція. 

8. Професійно-психологічні особливості особистості слідчого.   

9. Соціально-психологічні механізми впливу судового процесу.  

10. Психологія формування злочинної поведінки.   

11. Психологічна структура злочинної поведінки. 

12. Психологія ведення справи у суді.   

 

2.15. Перелік питань з дисципліни «Психологія управління»: 

1.Психолог в організації: напрями діяльності і форми роботи. 

2.Проблеми взаємодії людини і організації. 

3.Організаційна поведінка: проблеми опису і вивчення. 

4.Співвідношення формальної і неформальної структур в організації. 

5.Причини міжгрупових конфліктів в організації. 

6.Шляхи і способи підвищення трудової мотивації в сучасній організації.  

7.Регулювання інформаційних потоків в організації. Системи зворотного 

зв'язку в управлінському процесі. 

8.Проблеми влади і керівництва в організаціях. 

9.Стиль керівництва. Сучасні і традиційні підходи до його вивчення. 

10.Психологічний клімат в організації, його співвідношення з організаційною 

культурою. 

 

2.16. Перелік питань з дисципліни «Політична психологія»: 

1.  Предмет та основні завдання політичної психології. 

2.  Методи досліджень політичної психології. 

3.  Функції політичної психології. 



 

4.  Становлення та основні етапи розвитку політичної психології. 

5.     Психологія політичної влади. 

6.     Психологічні фактори і ресурси політичної влади. 

7.     Психологія політичної участі. 

8.      Політична свідомість як категорія політичної психології. 

9.     Соціально-психологічні чинники оптимізації політичної діяльності. 

10.     Психологічні чинники політичної культури. 
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Голова фахової атестаційної комісії                                           Ліна ПЕРЕЛИГІНА 



 

ПРОГРАМА 

вступного іспиту з іноземної мови  
 

ВСТУП 
Програма вступного іспиту з «Іноземної мови» (англійська/німецька/ 

французька) вступників за ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «спеціаліст») складена відповідно до наказу МОН № 411 від 

28.03.2019 «Про затвердження програми вступного випробування» і  наказу 

Українського центру оцінювання якості освіти № 76 від 10.05.2019 «Про 

затвердження загальних характеристик предметних тестів єдиного вступного 

іспиту для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста)». 

Програма вступного іспиту 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 завдань. У 

Програмі враховано особливості англійської, іспанської, німецької та 

французької мов. 

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також 

мовні лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань 

ґрунтується на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в 

країнах, мову яких вивчають, відповідно до сфер спілкування і тематики 

текстів, визначених цією Програмою. 

 

УЧАСНИКИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

У вступному іспиті з іноземної мови беруть участь особи, які бажають 

вступити на навчання до НУЦЗ України для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), та мають, відповідно до Правил прийому на це право . 

 

МЕТА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Визначити результати навчання кандидатів з іноземної мови за шкалою 

100-200 балів на основі кількості балів, набраних ними за виконання завдань 

предметного тесту з іноземної мови. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ 

Частина І.  

ЧИТАННЯ  

Мета – виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно 

читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної 

компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: з розумінням 

основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації 

(вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). 



 

Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з 

друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і 

рекламних буклетів, художньої літератури. 

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5 % 

незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання - до 3 %, про 

значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами 

та за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів становить до 2 500 слів. 

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти 

прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст 

прочитаного, робити висновки на основі прочитаного. 

Кандидат уміє: 

•читати текст і визначати мету, ідею висловлення; 

•читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому 

мовному матеріалі; 

•читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і 

жанрів; 

•диференціювати основні факти та другорядну інформацію; 

•розрізняти фактичну інформацію та враження; 

• розуміти точки зору авторів текстів; 

• працювати з різножанровими текстами; 

•переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної 

інформації для виконання певного завдання; 

•визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його 

частинами; 

•встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості 

з рідною мовою, пояснень у коментарі. 

Частина II. 

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

Мета - виявити рівень сформованості мовленнєвих і мовних 

граматичних і лексичних компетентностей кандидатів. 

Кандидат уміє: 

• аналізувати й зіставляти інформацію; 

• правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури; 

• встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту. 

Лексичний мінімум вступника складає 2 500 одиниць відповідно до 

сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою. 

 

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ 

ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

I. 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. 

II. 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. 

Сполучники 

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. 

Сполучники підрядності. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

Загальна кількість завдань тесту – 42. На виконання тесту відведено 60 

хвилин. Тест складається з двох частин. 

Частина «Читання» (Tasks 1-4) містить 22 завдання різних форм. 

Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей В. 

Частина «Використання мови» (Task 5 та Task 6) містить 20 завдань. 

Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей В. 



 

Тест складається із завдань трьох форм: 

1.Завдання на встановлення відповідності (Task 1: № 1-5, Task 3: № 

11-16). 

У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин 

текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; 

запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник єдиного вступного іспиту встановив відповідність і 

позначив варіант відповіді в бланку відповідей В. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Task 2: № 6-

10). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких 

лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

єдиного вступного іспиту вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей В. 

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 4: № 17-22, 

Task 5: № 23-32, Task 6: № 33-42). 

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/ частинами речень, словосполученнями/словами із наведених 

варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник єдиного вступного 

іспиту вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей В. 

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту: 

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 

1 бал - за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної 

відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або 

відповіді на завдання не надано. 

2.Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

3.Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не 

надано. 

Максимальна кількість балів - 42. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Загальна кількість завдань тесту - 42. На виконання тесту відведено 60 

хвилин. Тест складається з двох частин. 

Частина «Читання» (Aufgaben 1-4) містить 22 завдання різних форм. 

Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей В. 

Частина «Використання мови» (Aufgabe 5 та Aufgabe 6) містить 20 

завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей В. 

Тест складається із завдань трьох форм: 

1.Завдання на встановлення відповідності (Aufgabe 1: № 1-5, Aufgabe 3: 

№ 11-16). 

У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин 

текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; 

запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається 



 

виконаним, якщо учасник єдиного вступного іспиту встановив відповідність і 

позначив варіант відповіді в бланку відповідей В. 

2.Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Aufgabe 2: № 6-10). 

Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише 

один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник єдиного 

вступного іспиту вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей В. 

3.Завдання на заповнення пропусків у тексті (Aufgabe 4: № 17-22. 

Aufgabe 5: № 23-32, Aufgabe 6: № 33-42). 

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/ частинами речень, словосполученнями/словами із наведених 

варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник єдиного вступного 

іспиту вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей В. 

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту: 

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал - за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної 

відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або 

відповіді на завдання не надано. 

2.Завдання І вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

3.Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не 

надано. 

Максимальна кількість балів - 42. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ 

МОВИ 

Зміст тесту визначено Програмою єдиного вступного іспиту з 

іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 

28 березня 2019 року №411 «Про затвердження Програми вступного 

випробування». 

Загальна кількість завдань тесту - 42. 

На виконання тесту відведено 60 хвилин. 

Тест складається з двох частин. 

Частина «Чигання» містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці 

завдання позначаються в бланку відповідей В. 

Частина «Використання мови» містить 20 завдань. Відповіді на ці 

завдання позначаються в бланку відповідей В. 

Тест складається із завдань двох форм: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-16, 23-32, 

33-42). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких 



 

лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

єдиного вступного іспиту вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей В. 

2. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-22). 

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/ частинами речень, словосполученнями/словами із наведених 

варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник єдиного вступного 

іспиту вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей В. 

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 

або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

2. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 

бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 

завдання не надано. 

Максимальна кількість балів - 42. 

 

СХЕМИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ  

 
№ 

з/п 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів Предмет 

1 Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді. 

Завдання складається  з основи та 

чотирьох варіантів відповіді, з яких лише   

один   правильний.   Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник ЄВІ вибрав і 

позначив відповідь у бланку відповідей В 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано правильну 

відповідь; 

0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або 

вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді на завдання не 

надано 

- англійська мова 

- німецька мова 

- французька 

мова 

 

2 Завдання на встановлений 

відповідності. 

У завданні пропонується підібрати 

заголовки до текстів/частин текстів із 

наведених варіантів: твердження/ ситуації 

до оголошень/текстів; запитання до 

відповідей або відповіді до   запитань. 

Завдання вважається виконаним, якщо 

учасник ЄВІ встановив відповідність  і  

позначив варіант відповіді в бланку 

відповідей В 

0 або 1 бал: 

1 бал - за правильно 

встановлену відповідність; 

0 балів, якщо правильної 

відповідності не встановлено, 

або  вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді на 

завдання не надано 

- англійська мова 

- німецька мова 

- французька 

мова 

3 Завдання на заповнення пропусків у 

тексті. 

У завданні пропонується доповнити 

абзаци/ речення в тексті реченнями/ 

частинами речень, словосполученнями/ 

словами із наведених варіантів. Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник ЄВІ 

вибрав і позначив варіант відповіді в 

бланку відповідей В 

0 або 1 бал: 

1 бал, якщо вказано правильну 

відповідь; 

0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь, або 

вказано більше однієї відповіді, 

або відповіді на завдання не 

надано 

- англійська мова 

- німецька мова 

- французька 

мова 

 



 

ТАБЛИЦЯ 

відповідності тестових балів, отриманих за виконання екзаменаційної 

роботи єдиного вступного іспиту з англійської, німецької, французької 

мов  
Тестовий бал Рейтингова оцінка 100 - 200 

0 не склав 

1 не склав 

2 не склав 

3 не склав 

4 не склав 

5 не склав 

6 не склав 

7 не склав 

8 не склав 

9 не склав 

10 не склав 

11 не склав 

12 100 

13 106 

14 112 

15 117 

16 122 

17 126 

18 130 

19 134 

20 138 

21 141 

22 144 

23 148 

24 151 

25 154 

26 157 

27 160 

28 163 

29 166 

30 169 

31 172 

32 174 

33 177 

34 180 

35 183 

36 185 

37 188 

38 191 

39 193 

40 195 

41 198 

42 200 
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