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ВСТУП
Сучасні тенденції розвитку суспільства, інтеграція України в світовий простір,
прискорений розвиток науково-технологічної сфери зумовлюють нові вимоги до підготовки
майбутніх фахівців. Оскільки Україна стала рівноправним партнером у рамках Болонського
процесу, українські вищі навчальні заклади здійснюють освітній процес відповідно до
європейських стандартів володіння іноземною мовою.
Прийом до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за результатами вступних випробувань
та інших показників, визначених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2018 році. Програму розроблено відповідно до «Правил прийому до Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в
2018 році», затверджених Вченою радою Університету та призначено особам, які здобули
ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і які вступають до
магістратури. Також програма призначена для вступу іноземців, які прибувають в Україну з
метою навчання і вступають до КПІ ім. Ігоря Сікорського за акредитованими освітніми
програмами (спеціальностями).
Програму розроблено для вступників всіх спеціальностей, крім 035 «Філологія». Також
Програма не призначена для вступників тих спеціальностей, що складають екзамен у формі
єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Програма відповідає вимогам навчальної
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування».
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Розроблені завдання вступного випробування з іноземної мови передбачають перевірку
сформованості професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності.
Абітурієнти, які вступають до магістратури, повинні мати відповідні знання, уміння та досвід.
Знання:
1. Лінгвістичні знання.
a) Лексичні знання – знання про лексичну сторону професійного мовлення, усну і письмову
форми слова, їх семантику, відносну цінність слова або його здатність мати антоніми,
синоніми, стилістичну і соціокультурну забарвленість, синтаксичну і лексичну
сполучуваність цінності слова, правила словотвору.
b) Граматичні знання: знання граматичних елементів, категорій, синтаксичних структур тощо.
2. Академічні знання з освітньої, наукової або технічної галузі та з професійної сфери, отримані
під час опрацювання текстів іноземною мовою.
3. Соціокультурні знання у категорії міжособистісних професійних стосунків: у ситуаціях на
роботі, професійному середовищі.
4. Прагматичні знання про сутність та особливості іншомовної комунікації, характер взаємодії
комунікантів під час іншомовного спілкування.
Уміння:
1. Аудіювання
− розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів,
доповідей, бесід, що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю;
− розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру,
що має на меті досягнення порозуміння;
− розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;
− визначати позицію мовця щодо окреслених питань;
− розуміти максимально повно і точно інформацію тексту;
− критично оцінювати, класифікувати та систематизувати отриману інформацію;

− використовувати електронні засоби навчання.
2. Мовлення
2.1 Діалогічне мовлення
− реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час
обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією;
− чітко аргументувати актуальність теми в академічній та професійній сферах (на
конференціях, форумах, симпозіумах, у дискусіях тощо),
− володіти мовленнєвим етикетом спілкування;
− продукувати розбірливі висловлювання (дотримання наголосу, ритму, інтонації).
2.2 Монологічне мовлення
− продукувати чіткий, детальний монолог, використовуючи широке коло професійно
орієнтованих тем;
− користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у лаконічний,
логічно об'єднаний дискурс;
− залучати для викладу певної теми матеріал суміжних тем, розширюючи й
поглиблюючи її, комбінуючи і варіюючи матеріал за формою та змістом;
− продукувати розбірливі висловлювання (дотримання наголосу, ритму, інтонації).
3. Читання
− розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників,
популярних і спеціалізованих журналів та інтернетних джерел;
− розуміти головні ідеї та знаходити необхідну інформацію в автентичній літературі за
фахом;
− розуміти інструкції по роботі устаткування / обладнання;
− розуміти графіки, діаграми та малюнки;
− передбачати основну інформацію тексту за його заголовком та ілюстративним
матеріалом;
− розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (листи, факси,
електронні повідомлення тощо);
− розуміти інформацію рекламних матеріалів.
4. Письмо
− писати анотації до автентичних текстів за фахом;
− писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;
− складати тексти доповідей до презентацій, використовуючи автентичні матеріали за
фахом;
− писати зрозумілі, деталізовані тексти, пов'язані з особистою та професійною сферами
(заяву, резюме тощо);
− готувати і створювати ділову та професійну кореспонденцію;
− заповнювати бланки для академічних та професійних цілей.
5. Переклад
− перекладати з аркуша автентичні наукові та фахові тексти (усно та письмово);
− працювати зі словниками, енциклопедичною, довідковою літературою;
− аналізувати контекст;
− виявляти і зіставляти значення слів двома мовами;
− редагувати зроблений переклад.
Досвід:
− лінгвістичної і культурної різноманітності у професійно орієнтованому контексті,
розширення індивідуального мовного досвіду особистості в його культурних аспектах від
рівня побутового мовлення до мови професійного спілкування;
− публічного виступу іноземною мовою;

− ділового спілкування.
Структура вступного випробування з іноземної мови
Формат вступного випробування охоплює перевірку всіх видів мовленнєвої діяльності.
Вступне випробування складається з двох частин – письмової роботи та усної відповіді.
Письмова робота виконується 60 хв. і включає наступні завдання:
1.
Аудіювання і виконання завдань, спрямованих на розуміння та контроль
(1000 знаків; 2 завдання по 5 питань).
2.
Читання і розуміння тексту за фахом (1200 знаків). Виконання завдання до тексту
(5 питань).
3.
Письмовий переклад тексту за фахом (1200 знаків).
4.
Письмо. Написання листа-заяви про прийняття на роботу.
Усна відповідь:
1.
2.

Монологічне мовлення за професійно орієнтованою тематикою.
Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальний матеріал містить лексико-граматичні одиниці, що є необхідним для гнучкого
вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола
текстів в академічній та професійній сферах, засвоєні за програмою бакалаврської підготовки з
іноземної мови за базовими напрямками навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, які детально
розглядаються у робочих навчальних програмах кожного факультету з англійської, французької,
німецької та іспанської мови. Також навчальний матеріал містить синтаксичні структури, що
дають можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній
сферах, та мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів, що також детально
відображені у робочих навчальних програмах кожного факультету.
Протягом вступного випробування не дозволяється використання жодних допоміжних
матеріалів, у тому числі паперових та електронних словників, довідників та електронних
перекладачів.
Критерії оцінювання виконання завдань вступного випробування з іноземної мови
професійного спрямування
Розроблені завдання вступного випробування з іноземної мови передбачають перевірку
сформованості професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів,
які вступають до магістратури.
Оцінювання завдань здійснюється за стобальною шкалою у відповідності до
європейських стандартів. Загальна оцінка виставляється як сума оцінок кожного із
запропонованих на вступному випробуванні завдань.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:
Сума
набраних
балів
95…100
85…94
75…84
65…74
60…64
менше 60

Оцінка
Відмінно;
Дуже добре
Добре
Задовільно;
Достатньо
Незадовільно

Питома вага кожного завдання в загальній оцінці наведена нижче:
Шкала оцінювання результатів виконання завдання 1.
Кількість питань у цьому завданні – 10, кількість балів – 20, тобто цінність правильної
відповіді на кожне питання становить 2 бали.
Шкала оцінювання результатів виконання завдання 2.
Кількість питань у цьому завданні – 5, кількість балів – 10, тобто цінність правильної
відповіді на кожне питання – 2 бали.
Шкала оцінювання виконання завдання 3 (письмовий переклад тексту за фахом – 1200
друк. знаків).
Кількість балів за завдання – 30. Оцінка за письмовий переклад тексту за фахом
визначається наступним чином:
Письмовий переклад:
28-30 балів
оцінюється правильне, точне розуміння тексту, його основних
фактів та зв’язків між ними. Адекватний переклад на рідну мову з урахуванням лексикостилістичних особливостей тексту. Допускається 1 – 3 помилки лексичного і граматичного
характеру.
24-27 балів
оцінюється правильне, але недостатньо повне і точне розуміння
тексту. Зрозумілі 75% основних фактів і зв’язків між ними. Прийнятний переклад рідною мовою
з урахуванням лексико-стилістичних особливостей тексту. Допускається 4 – 6 помилок
лексичного і граматичного характеру.
18-23 бали
оцінюється недостатньо правильне, неповне і неточне розуміння
тексту. Правильний переклад і розуміння не менше 60% основних фактів і зв’язків між ними.
Недостатньо адекватний, проте логічний переклад рідною мовою з частковим урахуванням
лексико-стилістичних особливостей тексту за фахом. Допускається 7 – 8 помилок лексичного і
граматичного характеру.
14-17 балів
оцінюється неправильне, неповне і неточне розуміння основного
тексту. Неадекватний переклад рідною мовою, зумовлений нерозумінням тексту за фахом.
Завдання виконано на 50 %. Допускається 9 – 10 помилок лексичного і граматичного характеру.

Іноземні вступники, що складають англійську мову, замість перекладу виконують
письмове реферування тексту англійською мовою.
Шкала оцінювання результатів виконання завдання 4 (продуктивне письмо).
Оцінка за письмове мовлення визначається з урахуванням відповідності основним і
додатковим критеріям. Основними критеріями сформованості вмінь іншомовної письмової
комунікації виступають такі:
1.
відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в межах тематики або
ситуації спілкування;
2.
зв’язність (логічність) висловлювання;
3.
достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка
вивчається;
4.
повне виконання завдання протягом відведеного часу.
Допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та
лексична варіативність мовлення.
Окремим критерієм виступає лексична і граматична правильність писемного мовлення.
Максимальна кількість – 10 балів. Оцінювання писемного мовлення здійснюється за
такою шкалою:
8 – 10 балів
Повна відповідність мовлення основним і додатковим критеріям.
Допускаються 1 – 3 помилки лексико-граматичного характеру.
6 – 7 балів
Повна відповідність мовлення основним критеріям. Порушення
додаткових критеріїв. Допускаються 3 – 5 помилок лексико-граматичного характеру.
4 – 5 балів
Відповідність мовлення основним критеріям. Допускаються 5 – 8
помилок лексико-граматичного характеру.
2 – 3 балів
Порушення основних критеріїв. Допускаються 8 – 10 помилок
лексико-граматичного характеру.
Шкала оцінювання усної відповіді.
Оцінка за усне мовлення визначається з урахуванням відповідності основним і
додатковим критеріям. Ці критерії були зазначені вище.
Оцінювання усного мовлення здійснюється за тією ж шкалою, що й писемного мовлення.
Максимальна кількість балів:

за монологічне мовлення – 15
за діалогічне мовлення – 15

Приклад типових завдань зі вступного випробування можна знайти на сайті факультету
лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://fl.kpi.ua/node/313).

ПРИКЛАД БІЛЕТУ
(Англійська мова)
Task I
a)
Listen to the text and decide whether the following statements are true or false.
1.
Automatic control is more expensive because of the need to invest in the necessary
control mechanisms however it becomes more desirable as the number of components produced
increases and labour costs can be reduced.
2.
The cutting speed of the tool is usually dictated by the type of material being machined,
in general the harder the material, the faster the machining time.
3.
Machining processes are not suitable for removing large amounts of material; there can
be a large amount of wastage.
4.
Machining processes allow high precision components to be rapidly produced.
5.
In order to dissipate the heat generated between the workpiece and the cutting tool, the
machining process is stopped repeatedly.
(10 points)
b)
Listen again and fill in the gaps.
1.
Usually machine tools are dedicated to one type of machining operation, although some
more _______ tools allow more than one type of machining to be performed.
2.
Basically all the different forms of machining involve _______ material from a
component using a rotating cutter.
3.
Internet has added to the _______ especially to machining services and availability of
spares via the virtual world.
4.
The process has resulted in greatest _______, low cost production and faster delivery.
5.
The process is used in industries like transportation, construction, _______, electrical,
automotive, aircraft, hospitals and medical applications among various others.
(10 points)
Task II
Read the text and decide whether the following statements about the efficiency and power of
machines are true (T) or false (F).
Efficiency and Power of Machines
The efficiency of a machine is the ratio of the output of work to the input of energy given in
terms of a percentage. No machine is 100% efficient because of friction.
The ratio between output force and input force is called the mechanical advantage. If a
device requires an effort of ten pounds to move a weight of twenty pounds, the mechanical
advantage is two. Therefore the mechanical advantage is the resistance divided by the force.
Power is another term used in a special technical sense in speaking of machines. It is the
rate or speed at which work is performed. If you raise a ten-pound weight a distance of twenty feet
in two minutes, you are performing work at a rate of ten pounds × twenty feet × two minutes, or
two hundred foot- pounds in two minutes.
In the English-speaking countries, the rate of doing work is usually given in terms of
horsepower, often abbreviated hp. This expression resulted from the desire of the inventor James
Watt to describe the work his steam engines performed. After much experimentation, he settled
on a rate of 33,000 foot-pounds per minute as one horsepower.
In the metric system power is measured in terms of watts and kilowatts. The watt is the
power to do one joule of work per second. The joule is a small unit of work, approximately threequarters of a foot-pound. One horsepower is equal to 746 watts. The kilowatt, a more widely used
term, equals a thousand watts or approximately 1 1 / 3 horsepower in the English system. The
newton is a unit equal to the force necessary to accelerate one kilogram one meter per second
squared.

1.
The relation of the energy output to the input of work is called the efficiency of the
machine.
2.
The mechanical advantage is the relation between two output forces.
3.
Power is the rate of doing work.
4.
Horsepower is defined as the power needed to move 33,000 pounds a distance of one
foot in one minute.
5.
A newton measures force and has units of kilogram meter per hour squared.
(10 points)
Task III
Translate the following text.
Further Development of Steam Engines
In these early days of steam engines the technical accomplishments we take for granted
were difficult to achieve. Machining of parts was not exact and it was impossible to build boilers
that could withstand steam at high pressure. In Watt's day it was the vacuum created by condensing
steam that actually performed work. As boilermaking improved it was possible to superheat the
water and thus increase the steam pressure. This, in combination with safety valves, made steam
engines far more efficient by putting the pressure to work.
The nineteenth century was the age of steam. The machines of Savery, Newcomen, Watt,
and their successors were used not only for pumping water out of mines but for an increasing
number of industrial advances. Many early applications were in the manufacture of textiles but
inventors were soon at work on the problem of using steam engines for transportation. By the
middle of the century trains with steampowered locomotives were becoming the world's most
important form of transportation and steamships had become common on inland waterways.
Before the end of the century the difficulties of building transoceanic steamships had been solved.
Thousands of factories manufacturing hundreds of products used steam power. A familiar sight at
the end of the century was the factory or workroom with a whole network of belts that provided
drives for other devices such as lathes, drill presses, and sewing machines. These belts were a
cause of frequent industrial accidents.
(30 points)
Task IV
Study the advertisement and write a letter of application.
International Advance Group requires Mechanical Engineer. Advance Group is a
mechanical and chemical engineering company with multiple offices all over the world. The company
is a leader in testing innovative equipment.
The successful candidate will be responsible for activities related to the following:

Plan, schedule, and coordinate detailed phases of engineering work.

Develop heat-resistant and corrosion-resistant materials for use in automotive fields.

Test physical, chemical and heat-resisting properties of materials.

Must be available for weekend and overtime as needed.
The preferred candidate will have at least the following qualifications:

Bachelor’s Degree in Mechanical or Materials Science Engineering.

One year of experience.

Responsible for designing, developing, and testing equipment, processes and materials.
(10 points)
Task V
Monologue and dialogue speech
(15+15=30 points)
Total: 100 points
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