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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на вступному іспиті  

з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

 

Структура оцінки вступного іспиту 

Оцінка вступного іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів) складається із 

«порогового бала», який становить 100 балів та виставляється атестаційною 

комісією за умови надання правильних відповідей на десять будь-яких завдань з 

перших двадцяти завдань екзаменаційного білета, та суми балів, виставлених 

атестаційною комісією за відповіді вступника на кожне з наступних двадцяти 

завдань екзаменаційного білета. 

Бали за відповіді на завдання атестаційна комісія виставляє в результаті 

перевірки письмової роботи вступника, виконаної ним на вступному іспиті. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінку вступного іспиту визначають у такому порядку: 

1) послідовно перевіряють відповіді на завдання із перших двадцяти завдань 

екзаменаційного білета та за умови наявності правильних відповідей на будь-які 

десять завдань із перших двадцяти виставляють «пороговий бал» (100 балів). 

Після того, як за результатами перевірки встановлено десять правильних 

відповідей на завдання із перших двадцяти завдань екзаменаційного білета, решту 

завдань із цих двадцяти не перевіряють; 

2) якщо за результатами перевірки відповідей на завдання із перших 

двадцяти завдань екзаменаційного білета вступник отримав «пороговий бал» 

(100 балів), переходять до перевірки відповідей на наступні двадцять завдань 

екзаменаційного білета з 21-го по 40-е та виставляють бали за ці відповіді. 

Відповідь на кожне завдання екзаменаційного білета з 21-го по 40-е 

оцінюють виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання відповідей; 

3) обчислюють оцінку вступного іспиту за формулою: 
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де Бі – кількість балів за відповідь на і-е завдання з 21-го по 40-е. 
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Якщо вступник надав правильні відповіді менше ніж на десять завдань із 

перших двадцяти завдань екзаменаційного білета, він не отримує «пороговий бал» і 

перевірку його відповідей на завдання з 21-го по 40-е не проводять. 

 

Критерії оцінювання відповідей на завдання 

Відповіді на завдання з 1-го по 20-е, які передбачають вибір вступником 

відповіді із наведених у білеті трьох варіантів (із яких лише один правильний), 

оцінюють у 100 або 0 балів: 100 балів, якщо за результатами перевірки встановлено 

десять правильних відповідей на завдання із перших двадцяти завдань 

екзаменаційного білета; 0 балів, якщо вступник вказав менше десяти правильних 

відповідей на перші двадцять завдань або не надав відповіді на завдання. 

Відповідь на кожне завдання з 21-го по 40-е, які передбачають вибір 

вступником відповіді із наведених у білеті трьох варіантів відповіді (із яких лише 

один правильний), може бути оцінена у 5 балів (якщо вибрано правильну відповідь) 

або 0 балів (якщо вибрано неправильну відповідь із запропонованих у білеті 

варіантів відповіді або вибрано більше одного варіанта відповіді або відповідь не 

надано). 

Мінімальною задовільною оцінкою вступного іспиту вважається 100 балів 

(«пороговий бал»). 

 

 

 

Голова  

атестаційної комісії, 

ст. викладач         О.М. Самар  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ТЕСТУ 

Вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі за тестовою 

технологією без використання додаткової та допоміжної літератури. 

Зміст завдань 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 «Про затвердження 

Програми вступного випробування» від 28 березня 2019 року № 411. 

Загальна кількість завдань тесту – 40. 

На виконання завдань відведено 60 хвилин. 

Відповіді на завдання вступник наводить на бланках відповідей. 

Екзаменаційний білет містить завдання з граматики (завдання 1–20), завдання 

з лексики (завдання 21–32) та завдання на розуміння текстів з особистісної, 

публічної та освітньої сфери (завдання 33–40). 

Всі завдання є завданнями відкритої форми і передбачають вибір вступником 

відповіді із наведених варіантів відповіді. 

Кожне завдання складається з основи та трьох варіантів відповіді, з яких лише 

один правильний. 

У завданнях 1–20 подаються речення із пропусками. Завдання полягає в тому, 

щоб вступник заповнив пропуски в реченнях одним із наведених варіантів 

відповідно до норм граматики. 

У завданнях 21–32 подається текст с пропусками. Завдання полягає в тому, 

щоб вступник заповнив пропуски в тексті одним із наведених варіантів, 

використовуючи запропоновані слова або словосполучення. 

У завданнях 33–40 до тексту подаються запитання або незакінчені речення. 

Завдання полягає в тому, щоб вступник вибрав один із запропонованих варіантів 

відповідей або закінчень речення, який відповідає змісту тексту. 

Обсяг текстів з особистісної, публічної та освітньої сфери – 2500…3000 

знаків. 

Завдання вважають виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильний 

на його думку варіант відповіді у клітинці бланку відповідей позначкою «v» або «+» 

або «», наприклад: 
 

А В С 

   
 

Виконання завдань у чернетці не перевіряють та до уваги не беруть. 

 

Голова  

атестаційної комісії, 

ст. викладач         О.М. Самар  

 

 

Схвалено на засіданні Науково-методичної ради Національного транспортного 

університету 25 березня 2021 року, протокол № 29. 
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ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА 
 

Questions 1-20  

For questions 1–20 choose the appropriate letters A–C and write them in boxes 1–20 on 

your answer sheet. 

 

1. Were the bosses … the party, too? 

A   in B   on C   at 

2. The temperature is going … again. We will need air conditioning.  

A   over B   along C up 

3. My friend can play … piano.  

A   the B   no article C   a 

4. Bill Clinton, …  was the President of the USA, has only one daughter. 

A   what B   who C   whose 

5.  The nurse usually has to get … at 6 o’clock in the morning. 

A   up B   down C   of 

6.  Twenty-one divided by three is … . 

A   eight B   seven C   nine 

7. The plural of woman is … . 

A   women B   womans C   womanes 

8. Mark … to Vienna. 

A   has never been B   never was C   never were 

9. You went to the cinema yesterday, … ? 

A   did you B   didn’t you C   went you 

10. I could understand him better if he … more slowly. 

A   is speaking B   speaks C   spoke 

11. Sue … big cities. 

A  likes B   like C   are liking 

12. … is jealous of my achievements. 

A    I B   He C   We 

13.  The bus … a few minutes ago. 

A   will leave  B   left C   leaves 

14. I was tired last night, but I … sleep. 

A   didn’t can B  can’t  C  couldn’t 

15.   There … nobody there. 

A  isn’t B is C are 

16.  This knife doesn’t cut very well. Have you got a … knife? 

A   sharper B   sharpest C   as sharp as 

17. Look! He … the house. 

A    leaves B   is leaving C   leave 

18. The room … later. 

A   has been cleaned B   will clean C   will be cleaned 
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19. The teenager won’t win the game if he … the rules. 

A   doesn’t know B   don’t know C   won’t know 

20. How … money have you got? 

A   few B   much C   many 

 

 

Questions 21–32.  

For question 21–32, read the text below and decide which word A, B, or C best fits each 

gap. 

ROLLS-ROYCE 

The name Rolls-Royce has been associated with high-quality cars for over a century. 

The first Rolls-Royce was produced in 1905, as the result of the (21) ……….. efforts of 

Charles Stewart Rolls and Frederick Henry Royce. Rolls, an upper-class Londoner who 

was (22) ……… at Eton and Cambridge University, started a company in 1902 to sell 

motor-cars. Royce, an engineering genius, (23) ………. from a working-class background. 

He began his apprenticeship in a railway workshop at the age of 14, but by the age of 21 

he had (24) ………. up his own engineering business. Royce designed several motor-cars, 

and his first experimental model (25) ……… in 1903. (26) ………. after that, Charles 

Rolls and Henry Royce met, (27) ……….. the Rolls-Royce manufacturing firm in 1904. 

Royce designed the motor-cars and Rolls sold them. Rolls, who had (28) …….. himself 

a reputation as a keen racing motorist, also had a passion for flying. In 1910, at the age of 

only 33, he sadly (29) ……… his death in a plane crash – in (30) …….. he was the first 

Englishman to die in this way. Royce, however, continued work on their shared dream, 

and (31) ……….. to develop his first aeroengine in 1915. The Rolls-Royce Merlin aero-

engine later powered British fighter aeroplanes in World War II. On Royce's death in 

1933, the famous Rolls-Royce monogram was changed from red to black as a (32) …….. 

of respect for the great man. 

 

 

21 A connected B mixed C combined 

22 A educated B schooled C taught 

23 A grew B arrived C came 

24 A put B made C set 

25 A appeared B showed C presented 

26 A Early B Shortly C Briefly 

27 A shaping B forming C building 

28 A earned B awarded C deserved 

29 A met B knew C found 

30 A spite B fact C order 

31 A kept up B went on C got by 

32 A note B message C sign 
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Questions 33–40 

For questions 34–40, read the text below and choose the appropriate letters A–C and 

write them in boxes 34–40 on your answer sheet. 

 

Taking on a leadership role for the first time is tough. There is always pressure on 

you to do the right things, and to be seen to be doing them. But, unless there's something 

that needs sorting out urgently, your first few months in the role will be better spent in 

understanding the people and the situation. One easy mistake to make is to think that you, 

as leader, the top person with the top salary, have the sole responsibility and the know-

how to solve every single problem yourself. And you can be sure that others will 

encourage you to think that way, since it takes the pressure off them, and it satisfies their 

natural urge to leave the solving of problems to others. Instead try using existing resources 

to identify the current position and the ways to change it for the better.  

Start by consulting widely, beginning with the people who now report to you direct, 

as these are most likely to be the people with the expertise and experience to tackle some 

of the problems that are identified. A series of one-to-one meetings, though time-

consuming, will be worthwhile, especially if they are structured to provide you with the 

information you need to make decisions later on. Two useful questions are: 'What do you 

see as the biggest problem facing the department now?' and 'What one change would 

make the most difference to our success?' From their answers you can build up a picture 

of your people, as well as of the issues. Some will consider the needs of the department as 

a whole, while others may just concentrate on their own particular concerns. Overlap in 

their responses is a useful pointer to the priorities needing your attention. If there is no 

duplication in problems or solutions, it means that you have inherited a disunited group 

which will need some team-building and restructuring. If no clear picture emerges, it 

means that your people are part of the problem: you will need to make them aware of this. 

At the same time, consult with customers. Be open to criticism and to praise. Compare the 

views of your department with this external viewpoint and see where the biggest gaps are. 

This will help to identify areas for action.  

While you are data-gathering, have a look at the figures. Apply different measures 

from the standard ones. Ask for an analysis of profitability per employee. There will be 

some grumbling that the new figures involve extra work, but the analysis will reveal how 

many and what kind of staff your company really needs. Finally, a key issue for you as a 

new leader is to establish priorities. If you have done your research well, you will have 

identified a number of areas for action. Bring your senior team together and tell them 

about your research findings, both the problems and the suggested solutions. Together, 

plot the solutions on a big graph, with one axis relating to the amount of difference the 

action would make; and the other axis to the ease of implementation. This will prompt 

useful discussion on the issues and the means of resolving them.  

 

33. Your first few months in the role will be better spent in understanding the people 

and the situation  

A  if there's something that needs sorting out urgently. 

B  if there are no urgent matters to deal with. 

C  if there is some pressure on you. 



7 

 

34. Employees encourage their boss to believe that he or she should solve all the 

problems, because they  

A  really don't want to have to solve the problems themselves.  

B  believe that the boss is paid to solve problems. 

C  know that the boss has a lot more information about the issues than they do. 

35. How should you structure your first meetings according to the writer? 

A  Explain to each member of staff the problems facing his or her department. 

B  See people individually and ask each one the same questions. 

C  Ask each member of staff to help in setting priorities for action. 

36. Getting the same answers from different people during your research tells you that  

A  the people who are under you clearly do not work well together. 

B  a lot of your department's problems are caused by the people themselves. 

C  you have identified the most urgent issues needing your attention. 

37. It is useful to talk to customers about the performance of your department because  

A  you can evaluate what they say against what your own staff told you. 

B  it makes your customers feel that their opinions are important to you. 

C  it gives you an opportunity to criticize or praise them. 

38. What might you learn from the kind of financial analysis that the writer 

recommends? 

A  That you need to employ fewer people, or people with different skills. 

B  That you can increase profitability by using different measures. 

C  That this kind of financial analysis involves a lot of extra work. 

39. According to the writer, using a graph as part of the meeting with senior staff is a 

good way to  

A  set deadlines for completing the work and reporting back. 

B  give feedback to your staff on the results of your research. 

C  get your staff talking about the issues and what to do about them. 

40. Choose the best headline for the text: 

A  How to succeed in business 

B  Various types of consultations 

C  What should the leader do in the first months of a new job? 
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ЗРАЗОК БЛАНКІВ ВІДПОВІДЕЙ 

 
Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  Т Р А Н С П О Р Т Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

 

Т А Л О Н  В І Д П О В І Д Е Й  З  І Н О З Е М Н О Ї  М О В И  
 
Дата  тестування                                                              Шифр 

Номер  варіанта  завдання 
 

 А В С      

1      1   

2      2   

3      3   

4      4   

5      5   

6      6   

7      7   

8      8   

9      9   

10      10   

11      11   

12      12   

13      13   

14      14   

15      15   

16      16   

17      17   

18      18   

19      19   

20      20   

21      21   

22      22   

23      23   

24      24   

25      25   

26      26   

27      27   

28      28   

29      29   

30      30   

31      31   

32      32   

33      33   

34      34   

35      35   

36      36   

37      37   

38      38   

39      39   

40      40   
 

 
Підписувати, робити будь-які позначки, що розшифровують роботу, заборонено! 

  .   . 
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Голова атестаційної комісії 

_____________ 

Перевіряючий  
_____________ 
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Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  Т Р А Н С П О Р Т Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  
 

Т АЛ О Н  В І Д П О В І Д Е Й  З  І Н О З Е М Н О Ї  М О В И  
 
Дата  тестування                                                              Шифр 

Номер  варіанта  завдання 
 

 А В С      

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         
 

Підпис вступника _________________________________________ 
 

 

 

  .   . 

 
  

 


