
ЄВІ загалом містить 42 тести. Складається він із
двох частин:

Усі тести однакові за своєю структурою і Ви можете

обирати будь-яку з цих мов на свій розсуд.

ЄВІ з іноземної мови приблизно має вигляд ЗНО, яке

складають випускники після закінчення школи. Більше

того, воно дещо простіше, адже не містить аудіювання

і не передбачає виконання письмового завдання.

Частина «читання»  - це перші чотири

завдання. Тут передбачено виконання

таких видів тестувань:

- встановлення відповідності між уривками тексту

та заголовками;

- прочитання тексту та виконання завдань до нього

(тести з обранням однієї правильної відповіді);

- заповнення пропусків в тексті реченням.

Французькою

Іспанською

Німецькою

Англійською

Він доступний в чотирьох варіантах:

ЄВІ (єдиний вступний іспит) - це тест з іноземної мови,
який складають вступники усіх спеціальностей.

ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) - це також
вступний іспит на магістратуру, але лише для певних

спеціальностей.

для магістрів

Частина «використання мови» - це два

останні тести

- перший - завдання на перевірку лексики з вибором

одного правильного слова;

- другий - це перевірка граматики.

- 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

- 06 «Журналістика»;

- 07 «Управління та адміністрування»;

- 08 «Право»;

- 28 «Публічне управління та адміністрування»;

- 29 «Міжнародні відносини».

- 051 Економіка (освітньо-професійна програма

«Економічна кібернетика»);

- 052 Політологія (освітньо-професійна програма

«Політологія»);

- 053 Психологія (освітньо-професійна програма

«Психологія»);

- 061 Журналістика (освітньо-професійна програма- 061 Журналістика (освітньо-професійна програма

«Журналістика»);

- 071 Облік і оподаткування (освітньо-професійна

програма «Облік і оподаткування»);

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування

(освітньо-професійна програма «Фінанси та бізнес-аналітика»);

- 073 «Менеджмент» (освітньо-професійні програми

«HR-менеджмент» та «Менеджмент продажів та«HR-менеджмент» та «Менеджмент продажів та

логістика»);

- 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Право»);

- 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації

та регіональні студії» (освітньо-професійні програми

«Євроатлантичні студії» та «Міжнародні відносини»).

Перша частина - тестування із загальних навчальних
компетентностей (ТЗНК) - передбачає перевірку таких

навичок:

Друга (предметна) частина  тесту спрямована на
перевірку знань з певної спеціальності, яку Ви оберете

для вступу.

- критичне читання та мислення;

- аналітичне письмо;

- комунікативні навички;

- логічне мислення;

- аналітичне мислення.

У 2023-му році ЄФВВ повинні складати вступники на
спеціальності таких галузей:

Для вступу до магістратури Національного університету
«Острозька академія» за спеціальностями:

Це тест дещо нового формату, який передбачає
виконання предметного тесту з обраної спеціальності,
а також тесту загальних навчальних компетентностей.

ЄФВВ відбудеться у два дні. ТЗНК складатимуть усі
зазначені спеціальності в один день, а предметна
частина відбудеться у інший день, залежно від
спеціальності.

Загалом на виконання ЄВІ передбачено 60 хвилин.
На перший погляд здається, що цього мало, але
насправді специфіка та кількість завдань такі, що
часу цілком достатньо для їх виконання.


