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ВСТУП

Мета екзамену з іноземної мови -  визначення рівня знань за напрямами 
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних 
до успішного опанування дисцішлін відповідних освітніх програм. Вступник 
повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та 
уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені 
програмою вступу.

Екзамен з іноземної мови проходить у письмовій формі у вигляді 
тестових завдань та практичних завдань з перекладу.

Екзамен з іноземної мови проводиться упродовж 2-х академічних годин 
(90 хв.)

Організація екзамену з іноземної мови здійснюється відповідно до 
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ
які виносяться на екзамен з іноземної мови 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 
освітнього ступеня «Магістр»

1. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО

1. Походження та основні джерела космічного права.
2. Порушення космічного права.
3. Головні нормативні документи у сферах космічного права.
4. Космічне право як один з провідних напрямів сучасного міжнародного 

права.
5. Міжнародне космічне право.

2. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО

1. Міжнародне морське право як важливий напрям сучасного міжнародного 
права.

2. Головні нормативні документи у сферах морського права.

3. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО

1. Головні положення застосування міжнародного повітряного права.
2. Базові документи, конвенції, договори у сфері міжнародного повітряного 

права.
3. Місце та значення повітряного права у сфері сучасного міжнародного права.
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4. МІЖНАРОДНЕ ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО

1. Базові документи, конвенції, договори у сфері міжнародного 
дипломатичного права.

2. Головні порушення та конфлікти у сфері дипломатичного права.
3. Місце та значення дипломатичного права у сфері сучасного міжнародного 

права.
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ЗРАЗОК
білету екзамену з іноземної мови

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра іноземної мови

ЗАТВЕРДЖУЮ У ? '
Декан факультету^

»».Волошин
- • • ' /^> .

Освітній ступінь: Магістр 
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 293 «Міжнародне право»
ОПП: «Міжнародне право»

Екзамен з іноземної мови
Білет № 1

Завдання 1. Make the best choice. Оберіть правильну форму дієслова.
Завдання 2. Choose the best suitable word. Визначте правильне слово.
Завдання 3. Translate into Ukrainien. Перекладіть українською мовою.
Завдання 4. Translate into English. Перекладіть англійською мовою.

Схвалено на засіданні кафедри іноземної мови 
(Протокол № 2 від 14.03.2019 р.)

Завідувач кафедри 7________ І- В. Бонацька
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань екзамену з іноземної мови

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1 50

Виконання завдання № 2 50

Виконання завдання № 3 50

Виконання завдання № 4 50

Усього 200

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
екзамену з іноземної мови та їх критерії

Оцінка в балах за 
виконання окремих 

завдань

Критерії оцінки

45-50 Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

38-44 Добре
(у цілому вірне виконання з певною кількіс
тю суттєвих помилок)

30-37 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімальним 
критеріям)

Менше
30

Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним 
критеріям

Увага! Оцінка менше, ніж 30 балів, не враховується 
під час визначення рейтингу
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Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

178-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок)

Екзамен з 
іноземної мови 

складено

120-
200

147-177
Добре
(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок)

120-146 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє 
мінімальним критеріям)

0-119 Екзамен з іноземної мови не складено
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр»

№
пор.

Назва
рейтингу

Кількість
балів
(шах)

Порядок 
визначення рейтингу

1. Академічний рейтинг 
(АР)

10 Визначається за оцінками 
підсумкової зведеної відомості 
або Додатку до диплому 
бакалавра (спеціаліста) за 100- 
бальною шкалою із подальшим 
переведенням у 10-бальну шкалу

2. Фаховий рейтинг 
(ФР)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками фахового 
вступного випробування

3. Рейтинг творчих та 
професійних 
досягнень (РТПД)

10 Визначається за 10-бальною 
шкалою за оцінкою творчих та 
професійних досягнень

4. Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками вступного 
екзамену з іноземної мови

5. Особистий 
інтегральний рейтинг 
вступника (ОІР)

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА ______________

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02 -02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ _____________

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМШ

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ___________________

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН______________ ___________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено


