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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Упродовж останніх років в Україні відбулись суттєві зміни в галузі мовної 

освіти, серед яких затвердження нових стандартів з іноземних мов для 

загальноосвітньої школи, що відповідають європейським рекомендаціям, та 

прийняття програми, що запроваджує незалежне оцінювання і моніторинг 

якості освіти у формі тестів. 

Використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної 

перевірки дає можливість всебічно перевірити знання з іноземної мови 

відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також згідно з програмою Міністерства освіти і науки України з 

іноземних мов для вступників до вищих навчальних закладів. 

Абітурієнти на вступному випробуванні повинні виявити рівень знань з 

іноземної мови за середню школу, який оцінюється в балах. 

Програма для абітурієнтів відповідає програмі середньої школи, тому під час 

підготовки до тестування можна орієнтуватися на вимоги шкільної програми 

за всіма аспектами вивчення іноземної мови. Програму розроблено 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009                 

№ 873 “Умови прийому до вищих навчальних закладів України”. 

В абітурієнтів повинні бути сформовані мовні навички: фонетичні, лексичні 

та граматичні, розвинуті мовленнєві вміння. 

Абітурієнт повинен мати фактичні знання соціокультурного і краєзнавчого 

характеру. 

У абітурієнта повинні бути сформовані здібності та готовність спілкуватися, 

використовуючи чотири види мовлення: аудіювання, читання, говоріння, 

письмо. 

Рівень мовної та мовленнєвої компетенції визначається за допомогою 

мовного тестування. Метою виконання вступного тесту є відбір абітурієнтів, 

які продемонстрували достатній рівень знань (В1 за шкалою Ради Європи). 

За результатами виконання тесту робиться висновок про здатність 

абітурієнта успішно опанувати програму навчання ВНЗ. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнт повинен мати такий обсяг знань, навиків і умінь з іноземних мов: 

1. Розуміння 

а) аудіювання 

Абітурієнт повинен розуміти мову в обсязі тематики, визначеної програмою 

старшої (профільної) школи: сприймати мовлення іншої особи як при 

безпосередньому спілкуванні, так i у вiдео- та аудiозаписах; усвідомлювати 

зміст матеріалу та його функціонально-стилістичні особливості; розуміти 

висловлювання з тем у приватній, публічній, професійній та освітній сферах, 

а також автентичні тексти пізнавального та краєзнавчого характеру. 

Тривалість звучання аудитивного матеріалу – до 2 хвилин, довжина фраз – до 

10 слів. Аудитивнi тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, 

визначеного програмою, i містити до 5% незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню 

тексту загалом. 

Розуміння прослуханого перевіряють за допомогою тестів i різноманітних 

письмових завдань. 

б) читання 

Вступник повинен розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів i 

стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих 

знаків, зі швидкістю читання 300 друкованих знаків за хвилину. Текст може 

містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% 

незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. 

Розуміння прочитаного перевіряють шляхом викладу прочитаного рідною 

мовою, а також шляхом виконання різноманітних письмових завдань до 

тексту (лексичних, які містять добір синонімів, антонімів, визначення слова 

за тлумаченням; формулювання запитань різних типів, які розкривають зміст 

прочитаного тощо). 

2. Говоріння 

а) діалогічне мовлення 

Абітурієнт повинен адекватно i без попередньої підготовки досить вільно 

спілкуватися зі співрозмовником; чітко реагувати на почуте під час 
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спілкування; брати участь у бесіді i вести діалог у межах програмної 

тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції адекватно 

використовувати у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані 

формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери i надають спілкуванню 

більшої виразності, емоційності та переконливості; використовувати у 

процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічної 

єдності та формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мову якої 

вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування i завершення спілкування 

для аргументації власної точки зору i для висловлювання свого ставлення до 

предмета спілкування. 

Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої 

ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, 

так i стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією 

повинен складатися із запитань i відповідей, реплік-реакцій i реплік-

спонукань загальна кількість яких не менше 5, окремі з реплік (1–2) – не 

менше ніж з 2–3 фраз. 

б) монологічне мовлення 

Абітурієнт повинен без попередньої підготовки висловлюватись у межах 

ситуацій, окреслених певними сферами спілкування i тематикою, 

передбаченими програмою, достатньо повно передавати зміст прочитаного, 

побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи своє ставлення до 

осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно i 

аргументовано висловлюватись у зв’язку з обговорюваними проблемами, 

переконливо i обґрунтовано доводити свою точку зору i своє ставлення до 

них. 

Монологічне висловлювання повинно містити різноманітні мовленнєві 

структури, відповідати мовним (фонетичним, лексичним, граматичним) 

нормам, бути зв’язним, логічним i послідовним. Обсяг висловлювання – не 

менше 10 фраз. 

3. Письмо 

Абітурієнт повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, 

володіти функціональними стилями письмового мовлення в межах, 

визначених програмою. 

Письмові завдання базуються на основах граматики i сполучуваності слів 

іноземної мови. Абітурієнт повинен вміти письмово перекласти автентичні 
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тексти рідною мовою, написати іноземною мовою анотацію, твір або 

виконати творче письмове завдання, дотримуючись орфографічних, 

лексичних i граматичних норм. Обсяг завдання – не менш ніж 20 речень. 

ПРОГРАМА 

вступних випробувань із дисципліни «Англійська мова» 

Вступний іспит з англійської мови проходить у вигляді тестування. Тестові 

завдання складено відповідно до типових програм для загальноосвітніх шкіл 

України, а також згідно з програмами з іноземних мов для вступників до 

вищих навчальних закладів та рекомендовано для абітурієнтів нефахових 

факультетів. 

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також 

за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання). 

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-

семантичним матеріалом. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні 

навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу випускників 

загальноосвітніх шкіл. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не 

лише розуміння загальної ідеї тексту, країнознавчого матеріалу, а й уміння 

визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання 

спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої 

діяльності. 

Перелік лексичних тем для тестування: 

1. Я, моя сім’я і друзі. 

2. Відпочинок і дозвілля (їжа, напої, одяг, спорт, покупки, хобі). 

3. Людина (зовнішність, характер). 

4. Природа і навколишнє середовище (погода, клімат, екологія). 

5. Свята і традиції (Україна, Великобританія). 

6. Освіта (шкільне життя). 

7. Місце проживання, помешкання (рідне місто, село). 

8. Подорож. 

9. Охорона здоров’я. 
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10. Життя суспільства (мистецтво, наука і технічний прогрес). 

11. Засоби масової інформації (преса, телебачення). 

12. Робота і професії (плани на майбутнє). 

Перелік граматичних тем для тестування: 

Морфологія 

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число 

іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Прийменники, 

еквівалентні українським відмінкам. 

2. Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання. 

3. Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи 

утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: as…as, not 

so…as, the more…the better. 

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення. 

5. Займенник, його види (особові, вказівні, питальні, зворотні, підсилювальні, 

присвійні, сполучні, взаємні, неозначені, заперечні, кількісні). 

6. Дієслово, його форми, часи (Indefinite tenses, Continuous tenses, Perfect 

tenses, Perfect-Continuous tenses), стан (active, passive), модальні дієслова та 

їхні еквіваленти, неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, 

герундій, конструкції з неособовими формами дієслова. Умовний спосіб 

дієслова. Узгодження часів. 

7. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, 

наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції. 

8. Прийменник. Відповідність англійських прийменників українським 

відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому. 

9. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники. 

Синтаксис 

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, 

спонукальні. Порядок слів в англійському реченні. Головні та другорядні 

члени речення. Конструкція there + to be. Пряма та непряма мова. 

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ 

Правильне виконання тесту (50 завдань) оцінюється в 200 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється таким чином: 

Перший рівень складності. 

Загальна кількість завдань – 50. Правильно виконані 50 завдань оцінюються в 

200 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали. 

Оцінка «відмінно» ставиться  студентові, який набрав 190–200 балів. 

Оцінка «добре» ставиться  студентові, який набрав 170–185 балів. 

Оцінка «задовільно» ставиться  студентові, який набрав 150–165 балів.  

Оцінка «незадовільно» ставиться  студентові, який набрав менше 150 балів. 
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