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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з іноземної мови на здобуття освітнього ступеня 

бакалавра іноземними громадянами проводяться з метою перевірки 

професійно-комунікативної іншомовної компетенції рівня В2, здобутої у 

процесі попереднього оволодіння іноземною мовою, а також з метою 

оцінювання потенційних можливостей іноземних вступників 

використовувати іноземну мову у подальшому навчанні на бакалавра. 

Результатом складання екзамену є виявлення лінгвістичної компетенції 

вступника (знання та вміння використовувати мовні одиниці), яка 

складається з граматичної та лексичної компетенцій. 

Вступне випробування з іноземної мови передбачає виконання 

тестових завдань. Підготовлені тести містять у собі 50 завдань з вибором 

однієї правильної відповіді. 

Всі завдання мають однаковий ступінь складності, що дає можливість 

об’єктивно і якісно оцінити знання кандидата на навчання з даної 

дисципліни. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачає перевірку 

рівня сформованості лексико-граматичної, орфографічної та орфоепічної 

компетенцій. Вступник повинен прочитати речення і вибрати правильний 

варіант відповіді (до кожного із завдань пропонується чотири варіанти 

відповіді, з яких лише один є правильним). Завдання вважається виконаним, 

якщо вступник обрав правильний варіант відповіді. Завдання вважається 

невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; 

б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є 

правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді; г) є 

виправлення одного з варіантів відповіді, навіть якщо обраний кінцевий 

варіант відповіді є правильним.  

Під час виконання тесту вступник повинен розрізняти значення 

окремих лексичних одиниць відповідно до контексту та правильно 

використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно 

до контексту. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Критерії оцінювання виконаних завдань 
 

Розроблені тестові завдання вступного випробування з іноземної мови 

передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої 

комунікативної компетенції вступників. Кожне тестове завдання містить у 

собі чотири варіанти відповідей, правильне з яких лише одне. Кандидат на 

навчання, відповідаючи на завдання (1-50 завдання), повинен обрати лише 

один із запропонованих йому варіантів та поставити позначку навпроти 

правильного варіанта.  

Завдання вважається виконаним, якщо вступник обрав правильний 

варіант відповіді та позначив його на аркуші завдання. Завдання вважається 

невиконаним у випадках, якщо: 

а) позначений неправильний варіант відповіді; 

б) позначено два або більше варіантів відповіді; 

в) не позначено жодного із варіантів відповіді; 

г) є виправлення одного з варіантів відповіді, навіть якщо обраний кінцевий 

варіант відповіді є правильним. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 4 бали. Кількість балів (Б) на 

іспиті визначається за 200-бальною шкалою. 

На вирішення запропонованих тестових завдань відведено 2 години. 

 
Під час тестування забороняється використання будь-яких 

сторонніх матеріалів, окрім наданих у тестових зошитах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Орієнтовна тематика завдань 

 

І. 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.  

ІІ. Публічна сфера.  

Навколишнє середовище.  

Життя в країні, мова якої вивчається.  

Подорожі, екскурсії.  

Засоби масової інформації.  

Молодь і сучасний світ.  

Людина і довкілля.  

Одяг.  

Покупки.  

Харчування.  

Кіно, телебачення.  

Обов’язки та права людини.  

ІІІ. Освітня сфера. 

Освіта, навчання, виховання.  

Шкільне життя.  

Улюблені навчальні предмети.  

 

ГРАМАТИКА 

СЛОВОТВОРЕННЯ 

 Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, 

прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів. 

 

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 to be going to do smth. 

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники 

місця і часу. Основні прислівникові звороти. 

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc) 

Числівник. Кількісні та 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. 

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів) 

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до 

тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою 

загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту). 


