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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.Загальнiположення 

Iноземна мова завжди була засобом мiжкультурного сп1лкування. 

Сьогоднi, в епоху глобалiзацй, iнтернацiоналiзацit ycix сфер життя, 

прагнення УкраУни розвивати мiжнароднi зв'язки необхiднiсть знания 

iноземних мов стае все бiльш актуальною, як i потреба у спецiалiстах, якi 

можуть працювати на мiжнародному рiвнi. Iноземна мова стае д1свим 

фактором соцiально-економiчного, науково-техн1чного та 

загальнокультурного прогресу суспшьства, що пiдвищуе П статус як 

освiтньоУ галузi. 

У сучасних умовах система ступенево1 вищо1 осв1ти е важливим 

напрямком оптимiзацiУ пiдготовки ново1 генерацi1 спецiалiстiв зi знаниям 

iноземних мов, максимального задоволення освiтнiх потреб особистостi 

й суспiльства. Сучасна професiйна освiта Укра1ни переходить на новt 

концептуальнi засади пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв у сферi фiлологiУ у 

руслi компетентнiсного, гуманiстичного й культурологiчного пiдходiв. 

Визначальними критерiями освiти в рамках Болонського процесу с 

якiсть пiдготовки фахiвцiв; змiцнення дов1ри мiж суб' ектами освiти; 

вiдповiднiсть европейському ринку прац1; мобiльнiсть; сумiснiсть 



квалiфiкацil на вузiвському та пiсля вузiвському етапах шдготовки; 

посилення конкурентоспроможностi €вропейсько1 системи освiти. Цi вимоги 

е певною програмою розвитку вищо1 освiти Укра1ни. 

3 урахуванням европейсько1 практики органiзацi1 контролю якосп 

осв~ти визначальними стають тестовi методи оцiнювання навчальних 

досягнень. Тестовий контроль знань вступникiв в сучасних умовах мае низку 

переваг над традицiйними методами вступних випробувань: економiя витрат 

часу, перевiрка стану засвоення значно1 частини навчального матерiалу; 

одночасна охопленiсть переюркою велико~ 
. . 

КIЛЬКОСТI осiб; фiксацiя 

обiзнаностi у кшьюсних показниках; визначення рейтингу, необхiдного в 

конкурсному наборi; кiлькiсна фiксацiя (в балах) рiвня засвоення матерiалу; 

зосередженiсть уваги на вiдповiдi по сутi; полегшення оцiнювання завдяки 

однозначностi правильних вiдповiдей; отримання об'ективно1 оцiнки знань 

абiтурiентiв; статистична оцiнка результатiв вступного випробування. 

Вступне фахове випробування з iноземноi мови проводиться у 

виrлядi виконання письмових тестових завдань. Тест мiстить 20 питань i 

виконуеться 45 хв. 

Мета комплексноrо фаховоrо випробування - виявити у абiтурiентiв 

рiвень знань фонетично1 та граматичноi будови сучасноi англiйськоi 

(нiмецько1, французько"i) мови, рiвень володiння словниковим складом, знань 

та ум1нь з основних свiтоглядних теорiй та концепцiй л1НГв1стичних 

дисципшн та навичок, "ix практичного застосування з дотриманням 

орфоепiчних, лексичних, граматичних та стилiстичних норм, i здiйснити 

вiдбiр абiтурiентiв на навчання за рiвнем вищо"i освiти «бакалавр» на основi 

повноi" загально"i середньо"i освiти. 

11. Вимоrи до пiдrотовки 

Пропонованi тестовi завдання розрахованi на абiтурiентiв iз середнiм та 

високим рiвнем знань iноземноi" мови, якi вже мають базовi знания в обсязi 

програми середньо"i школи (рiвень А 2 - В 2). 



У результатi вивчення iноземноi" мови на кiнець 11 класу учнi повиннi 

демонструвати наступну мовленнсву компетенцiю: 

Аудiювання 

- розум1ють iнформацiю як шд час безпосереднього сшлкування з1 

спiврозмовником, так i опосередкованого (у звукозапису); 

- розумiють основний змiст прослуханих текстiв рiзного характеру, якi 

побудованi на засвоеному матерiалi; 

- розумiють основний змiст короткого повiдомлення. 

Говорiння 

Монологiчне мовлення 

логiчно будують висловлювання за змiстом почутого, побаченого, 

прочитаного, використовуючи при цьому простi зв 'язнi речения; 

- описують подi1, явища, об'екти, людей, тварин; 

- висловлюють свое ставлення до предметiв, осiб тощо; 

- дають свою оцiнку явищам, подiям тощо; 

- характеризують персонаж казки, мультфiльму, оповiдання тощо; 

- роблять коротку тематичну презентацiю; 

роблять зв 'язнi повщомлення про свою/чиюсь дiяльнiсть, 

використовуючи набутий мовний матер1ал адекватно до тем 

спiлкування. Обсяг висловлювання - не менше 14 речень. 

Дiалогiчне мовлення 

- спiлкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у краiнах, мова 

яких вивчаеться; 

- беруть участь у дiалозi, обмiнюючись iнформацiею, висловлюючи свою 

думку, враження, ставлення щодо конкретних фактiв, подiй, явищ, 

пропозицiй; 



- пiд час спiлкування демонструють володiння мовним та мовленневим 

матерiалом, набутим протягом попереднiх рокiв.Висловлення кожного 

- не менте 8 реплiк, правильно оформлених у мовному вiдношеннi. 

Читання 

- читають (з повним розумiнням) короткi, простi тексти, побудованi на 

знайомому мовному матерiалi; 

- знаходять основну iнформацiю у текстах рiзнопланового характеру 

( значения незнайомих слiв розкриваеться на основi здогадки, малюнка, 

схожостi з рiдною мовою ); 

- розумiють змiст листiв, листiвок особистого характеру. 

Обсяг- 500 друкованих знакiв. 

Письмо 

- пщтримують писемне спiлкування iз реальним або уявним другом по 

листуванню; 

- описують предмет, особу, подii", явища, об'екти (в межах 12 речень). 

ЗМIСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Змiст вступи ого iспиту з анг лiйськоi мови 

Морфологiя 

/менник. Вживания iменникiв у однин1 та у множинi. Використания 

iменникiв у ролi прикметникiв. Присвiйний вiдмiнок. 

- Артикль. Основнi випадки вживания означених i неозначених артиклiв. 

Нульовий артикль. 

Прикметник. 

прикметниюв. 

Вживания прикметниюв. Ступенi 

- Займеюшк. Види займенникiв. Вживания займенникiв. 

пор1вняння 

- Дiсслово. Видо-часовi форми дiсслова в активному та пасивному станi. 

- Умовнi речення (О, 1, 11, 111 типiв). 

- Наказовий спосiб дiеслiв. 



- Правильнi та неправильнi дi€слова. 

- Безособовi форми дi€слова та Ух конструкцiI. 

- Герундiй. 

- Модальнi дiеслова. 

- Participle L Participle 11. 

- Фразовi дiеслова з: get, Ье, look, keep, go, соте, take, rип, turn, call, 

break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. 

- Структура tobegoingtodosmth. 

- Прислiвник. Вживания ступенiв порiвняння прислiвникiв. Прислiвники 

мiсця i часу Основнi прислiвниковi звороти. 

- Quantifiers/Intensifiers (quite, а Ыt, etc) 

- Числiвник. Кiлькiснi та числiвники. Порядковi числiвники. 

- Прийменник. Види прийменникiв. Вживания прийменникiв. 

- Частка. Особливостi вживания to з дiесловами. 

- Сполучники. Вживания сполучникiв сурядностi та пiдрядностi. 

Синтаксис 

- Структура рiзних типiв речень. 

- Простi речения. 

- Безособовiречення. 

- Складнi речения ( складносуряднi i складнопiдряднi). 

- Пряма i непряма мова. 

- У згодження дiеслiвних часiв у складнопiдрядних речениях. 

Словотворення 

- Слова, утворенi вiд вiдомих коренiв за допомогою суфiксiв iменникiв, 

прикметникiв i дiеслiв; префiксiв прикметникiв i дiеслiв. 

KPИTEPii ОЦIНЮВАННЯ ЗНАНЪ ВСТУПНИКIВ НА 

ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННI 



Обробка результатiв вступного випробування складаеться з пiдрахунку 

правильних вiдповiдей у запропонованих абiтурiентам тестових завданнях. 

Результати обробляються за допомогою ключа, заданого у формi 

об'ективного нормативу, тобто мають мiсце об'ективно «правильнi» i 

«неправильнi» вiдповiдi. 

Оцiнювання тестiв проводиться за пласкою методикою з 

приведениям пiдсумку до встановлено1 в рейтинговiй шкалi балiв: 

Кiлькiсть 100% -81% 80% - 51°/о 50%-31% 30%-0% 

правильних 

вiдповiдей 

200 бальна 200-190 189-170 169-124 123-100 

шкала 

оц1нювання 

Нацiональна «5>> «4» «З» «2» 

шкала вiдмiнно 
добре 

задовiльно незадовiльно 

Максимальна кiлькiсть балiв - 200. 
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