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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця програма розроблена для проведення вступних випробувань при вступі на
навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» для вступників:
 на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
відповідної спеціальності;
 на основі здобутого за іншою спеціальністю ОКР «Молодший спеціаліст»,
освітнього ступеня «Бакалавр».
Програма створена з урахуванням основних положень Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх
шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів України.
Мета вступного іспиту з англійської мови – перевірити та оцінити мовну,
комунікативну, країнознавчу компетентності вступників.
Загальна характеристика програми вступного випробування.
Програма вступного випробування включає:
1. Перелік тем і питань.
2. Список літератури для підготовки до вступного випробування.
3. Критерії оцінювання відповіді вступника.
Вступне випробування проводиться у формі
пропонуються завдання одного рівня складності.

тестування.

Вступникам

Типи завдань: множинний вибір – пошук правильної відповіді з чотирьох
запропонованих.

ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ
КОМУНІКАТИВНІ ТЕМИ
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Особистісна сфера.
Повсякденне життя і його проблеми.
Сім'я. Родинні стосунки.
Характер людини.
Режим дня.
Здоровий спосіб життя.
Дружба, любов.
Стосунки з однолітками, в колективі.
Світ захоплень.
Дозвілля, відпочинок.
Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії.
Публічна сфера.
Навколишнє середовище.
Життя в англомовних країнах.
Подорожі, екскурсії.
Культура і мистецтво в Україні та в англомовних країнах.
Спорт в Україні та в англомовних країнах.
Література в Україні та в англомовних країнах.
Засоби масової інформації.
Молодь і сучасний світ.
Людина і довкілля.
Одяг.
Покупки.
Харчування.
Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
Україна у світовій спільноті.
Свята, знаменні дати, події в Україні та в англомовних країнах.
Традиції та звичаї в Україні та в англомовних країнах.
Видатні діячі історії та культури України та англомовних країн.
Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та англомовних
країн.
Музеї, виставки.
Кіно, телебачення.
Обов’язки та права людини.
Міжнародні організації, міжнародний рух.
Освітня сфера.
Освіта, навчання, виховання.
Шкільне життя.
Улюблені навчальні предмети.
Система освіти в Україні та в англомовних країнах.
Англійська мова у житті людини.

ГРАМАТИЧНІ ТЕМИ

• Морфологія.
• Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. Використання іменників
у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
• Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів.
Нульовий артикль.
• Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
• Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.
• Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів).
• Наказовий спосіб дієслів.
• Правильні та неправильні дієслова.
• Безособові форми дієслова та їх конструкції.
• Герундій.
• Модальні дієслова.
• Participle I, Participle II.
• Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give,
put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.
• Структура tobegoingtodosmth.
• Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і
часу. Основні прислівникові звороти.
• Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc).
• Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.
• Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
• Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
• Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
• Синтаксис.
• Структура різних типів речень.
• Прості речення.
• Безособові речення.
• Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
• Пряма і непряма мова.
• Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
• Словотворення.
• Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників,
прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА
Програма вступного іспиту базується на вимогах діючої програми зовнішнього
незалежного оцінювання. Оцінювання здійснюється за 200 бальною шкалою.
Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі тестування.
Студентам пропонується 50 тестових завдань кожне з яких оцінюється в 4 бали.
Тестові завдання мають по чотири варіанти відповіді (А, B, C, D), з яких тільки
одна правильна. Виконання цих завдань потребує вибору правильної відповіді.
Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо у клітині
відповідного завдання тесту відмічена лише одна літера, якою позначена правильна
відповідь.
За кожну правильну відповідь на завдання абітурієнт отримує чотири бали, за
неправильну – нуль балів.
Результуючий бал тесту визначається як сума балів, виставлених за кожне
завдання.
Якщо вступник набрав менше 100 балів, то він вважається таким, що не
склав вступне випробування.
Програма вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені
предметною екзаменаційною комісією.

Голова предметної екзаменаційної комісії
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