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Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. 

К: Ленвіт, 1999. 320 с.

6. Свительская Т.П. Приемьі активизации устной речи на уроках 

иностранного язьїка [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Шр://шрогїа1.т/8Ько1а/то8Іхаппуе-уа2укі/НЬгагу/2015/10/09/ргіету-ак1:ш2аЇ8п-

и8Їту-гесШ-т-игокаЬ-то8Їгапш£0 .

7. Скалкін В.І. Комунікативні вправи англійською мовою: Посібник для 

вчит. Москва: Освіта, 1983. 128 с.

8. Щукин А. Н. Лингводидактический знциклопедический словарь. 

Москва: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. 746 с.

О. М. Супрун 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного

ТРУДНОЩІ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

У 2016 році Міністерство освіти і науки України запровадило проведення 

вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з 

використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання, а починаючи з 2018 року, в цьому форматі складають 

також і іспит з іноземних мов [4].

З того часу перелік спеціальностей щорічно розширювався, і відповідно до 

проекту умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, у 2021 році 

обов’язковим для усіх спеціальностей стане складання єдиного вступного
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іспиту -  «форми вступного випробування з іноземної (англійської, або 

німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає 

використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання» [5]. До того ж, цього року буде запроваджено ваговий 

коефіцієнт іспиту з іноземної мови на рівні щонайменше 25%, що підкреслює 

актуальність теми, що досліджується.

Проте, хоча формат ЄВІ залишається незмінним, складання цього 

випробування з року в рік викликає певні труднощі у здобувачів, особливо у 

студентів немовних спеціальностей, серед яких можна назвати нестачу часу, 

надмірну складність текстів, недостатньо сформовані у здобувачів навички 

різних видів читання та незнання стратегій виконання завдань у форматі ЄВІ, 

що відповідає нормам міжнародних іспитів, недосконалу систему визначення 

порогового балу «склав/не склав».

Проблемі контролю навчальних досягнень з мови присвячували свої 

наукові дослідження як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед них можна 

назвати І.О. Білецьку, Н.В. Зайцеву, Н.А. Козьміну, І. СЬ. АШегзоп, І. Валенеє, 

Р. ОігаШо. Однак, підготовка до складання іспиту з іноземної мови в форматі 

ЄВІ все ще залишається викликом як для здобувачів, так і для викладачів 

закладів вищої освіти.

Серед труднощів даного іспиту більшість здобувачів називають брак часу 

на виконання завдань. Для порівняння, міжнародно визнаний іспит ІЕПГ8 

включає частину Яеа<1іп§, що розрахована на 60 хвилин, яка передбачає 3 секції 

з різними за типом текстами (2150-2750 слів) та 40 запитань до текстів [1]. ЄВІ 

ж 2020 року містило 6 текстів загальним обсягом 2850 слів та 42 завдання до 

них, на виконання яких відведено такий самий час. Навіть у порівнянні з 

завданнями рівня Асабетіс Яеабіпд такі умови можна вважати надто 

складними, особливо для випускників бакалаврату нелінгвістичних 

спеціальностей, для яких вивчення іноземної мови не є пріоритетним
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напрямком, адже студенти деяких спеціальностей мають лише одне заняття з 

іноземної мови на тиждень, до того ж тільки на молодших курсах. Через це 

вступники до магістратури змушені покладатись лише на знання, отримані під 

час навчання у школі [3].

З цього випливає ще одна проблема, адже навчальні плани більшості 

спеціальностей не передбачають підготовку до ЄВІ, бо студенти закладів вищої 

освіти вивчають курс іноземної мови за професійним/фаховим спрямуванням, 

що унеможливлює поглиблення здобутих в середній школі знань із Оепегаї 

Еп£ІІ8Й або навіть утримання їх на тому самому рівні (випускники шкіл, що 

вивчали іноземну мову на рівні стандарту, складають ЗНО рівня В1 СЕРК) до 

моменту складання ЄВІ. До того ж, чималий відсоток здобувачів взагалі не 

складали ЗНО з іноземної мови, адже ця дисципліна не є обов’язковою для 

вступу на нелінгвістичні спеціальності, а тому початковий рівень знань 

студентів досить низький (А1-А2). Це такою ж мірою стосується здобувачів, що 

вступають до закладів вищої освіти на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

При цьому один і той самий тест ЄВІ складають випускники юридичних, 

економічних, гуманітарних, інженерних, аграрних спеціальностей, що, хоча й 

урівнює можливості здобувачів, не відповідає їх реальному рівню знань.

Наприклад, у Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного за однією програмою з дисципліни «Іноземна мова 

(поглиблений курс)» [6] навчались студенти спеціальностей 072 «Фінанси та 

банківська справа» та 141 «Електроенергетика, електромеханіка та 

електротехніка». При цьому студенти обох спеціальностей мали 4 години 

аудиторних занять на тиждень, але перші вивчали іноземну мову протягом 4 

років, другі -  протягом 2 років, а тому мали різний базовий рівень знань. В 

результаті лише 63% бакалаврів спеціальності «ЕЕЕ» подолали пороговий бал у 

порівнянні з 87% випускників спеціальності «ФБ».

Стосовно змісту текстів для читання, додаткові труднощі виникають через 

невідповідність їх рівня складності програмі ЄВІ, яка визначає, що лексичний 

склад текстів для читання має відповідати рівню В1-В2 СЕРК. При вибірковому
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аналізі завдань 2020 року (друга сесія) було виявлено, що лише перші два 

тексти відповідали цьому рівню складності. Інші ж чотири містили вокабуляр 

рівня СІ та навіть невеликий відсоток лексичних одиниць рівня С2, що 

відповідає балу ІЕЦГ8 6,5-8 та 8+ відповідно. В умовах немовних закладів 

вищої освіти здобувачам досить складно (або навіть неможливо) досягнути 

такого рівня володіння іноземною мовою.

Варто звернути увагу також на систему визначення порогового балу ЄВІ, 

адже сам принцип його визначення заздалегідь виключає стовідсотковий 

результат складання всіма учасниками тестування. Вважаємо не цілком 

об’єктивним той факт, що кількість правильних відповідей, що складатимуть 

пороговий бал, обговорюється та визначається експертами лише після 

перевірки робіт всіх учасників. Як наслідок, в будь-яко^ разі певний відсоток 

вступників не складуть ЄВІ, і чим краще підготовленими будуть випускники 

бакалаврату, тим вищим буде пороговий бал. Доцільніше було б оцінювати всіх 

учасників за єдиною шкалою, надаючи вишам можливість самим 

встановлювати прохідний бал в магістратуру.

Виходячи з викладених вище моментів, пропонуємо наступні шляхи 

подолання труднощів при підготовці до ЄВІ:

1) збільшення часу, відведеного на виконання завдань тесту, на ЗО 

хвилин - це надасть можливість студентам більш вдумливо працювати над 

текстами та збільшить їх шанси на виконання завдань до них;

2) ввести в закладах вищої освіти на старших курсах дисципліну за 

вибором студента, яка б дозволила пройти курс підготовки до ЄВІ студентам, 

вмотивованим до вступу на другий магістерський рівень вищої освіти;

3) викладачам закладів вищої освіти звернути увагу на опрацювання 

стратегій роботи із завданнями на читання різних типів в форматі міжнародних 

іспитів (пошук ключових слів, розуміння структури тексту, розпізнавання 

зв’язків між частинами тексту на основі детального розуміння прочитаного 

тощо), що допоможе учасникам тестування ефективніше використовувати 

відведений час [2];
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4) переглянути зміст текстів, що входять до єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови, та привести їх до вимог, визначених програмою (а саме, 

виключити завдання, що містять лексику рівнів СІ та С2 як такі, що цй 

програмі не відповідають);

5) відмовитись від порогового балу «склав/не склав», адже при вступі 

на перший рівень вищої освіти через застосування цієї методики все «відсіяно» 

тих, хто не володіє іноземною мовою на достатньому рівні, або ж удосконалити 

процес його визначення (визначення порогу виключно за рівнем складності 

завдань, а не за відсотком тих, хто дав найменшу кількість правильних 

відповідей).

З огляду на вказане вище можна дійти висновку, що єдиний вступний іспит 

хоча й забезпечує об’єктивність оцінювання та рівні умови вступу для всіх 

здобувачів, все ж потребує вдосконалення процедури. Підготовка ж до цього 

випробування випускників бакалаврату немовних спеціальностей вимагає від 

викладачів закладів вищої освіти комплексного підходу.
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСОВОЇ МЕТОДИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В умовах сучасності стратегія розвитку освіти визначається насамперед 

глобальними соціально-економічними факторами і загальносвітовими

тенденціями, найважливішими серед яких є зростаюча глобалізація, 

нерівномірність соціально-економічного розвитку країн, складна екологічна 

ситуація у світі та країні, несприятливі зміни демографічної ситуації, активне 

застосування нових інформаційних технологій, духовна криза суспільства, 

зумовлений стрімким розвитком науково-технічного прогресу і деформаціями 

традиційних культур суспільства, його моральних засад та духовних цінностей.

У таких умовах проблема підготовки українських школярів також 

набуває своєї актуальності, оскільки це надає новий імпульс для модернізації 

загальної середньої освіти, відкриває можливості для набагато більшої участі 

українських учнів і вчителів в академічних обмінах зі школами європейських


