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Загальні вимоги до фахових вступних випробувань 

 

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови складена для 

абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс 

на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідно до 

основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1). 

У даній Програмі визначено особливості організації вступних випробувань, 

подано зміст, орієнтовні завдання, критерії оцінювання досягнень здобувачів. 

Основною метою вступних іспитів є встановлення рівня професійної 

компетентності молодшого спеціаліста як готовності до навчання за ОС 

«Бакалавр» за освітньою програмою «Мова і література (англійська)». 

Форми проведення фахового вступного випробування:  

 Усна співбесіда за тематикою для спілкування англійською мовою 

 Письмовий іспит з англійської мови у формі тестування. Іспит 

проводиться за 2 варіантами.   

Тривалість фахового вступного випробування: для усної співбесіди   – не 

більше 20 хвилин на абітурієнта; на виконання тестових завдань у письмовій формі 

відведено 2 академічні години.  

Під час проведення письмового іспиту забороняється використовувати 

підручники, навчальні посібники. Дозволяється користуватися англомовними 

словниками.   

Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань проводиться за 

критеріальною шкалою (від 0 до 100 балів).  Мінімальна кількість балів для участі 

у конкурсному відборі становить 25.  

 

Програма фахових вступних випробувань 

 

Граматика англійської мови 

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.  Модальні дієслова.  Структура to be going to do 

smth.  

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця 

і часу Основні прислівникові звороти.  

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.  

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.   

Сполучники.   

Синтаксис. Структура різних типів речень. Прості речення. Складні речення 

(складносурядні і складнопідрядні).  



Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів 

іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.  

 

Тематика текстів для співбесіди: 

І. Особистісна сфера  

 Повсякденне життя і його проблеми 

 Сім'я. Родинні стосунки. Дім. Квартира 

 Характер людини.  

 Режим дня.  

 Світ захоплень.  

 Особистісні пріоритети.  

 Плани на майбутнє, вибір професії.  

ІІ. Публічна сфера.  

 Подорожі, екскурсії.  

 Одяг.  

 Покупки.  

 Україна у світовій спільноті.  

 Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.  

 Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.  

 Визначені об’єкти  історичної та культурної спадщини України та в 

країні, мова якої вивчається.  

 Кіно, телебачення.  

ІІІ. Освітня сфера.   

 Освіта, навчання, виховання.  

 Улюблені навчальні предмети.  

 Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

 Іноземні мови у житті людини.  

 

 

Структура фахових вступних випробувань і оцінювання успішності  

 

Співбесіда з англійської мови проводиться з урахуванням основних 

положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,  

вимог навчальної програми до рівня володіння мовою студентами після закінчення 

1 курсу, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В 2.1).  

Під час співбесіди перевіряється вміння абітурієнта вести усну бесіду в 

межах зазначеної розмовної теми (тем). 

Об’єктами контролю при виконанні вступного іспиту є лексичний і 

граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови), а також 

читання як вид мовленнєвої компетенції.  

Контроль лексичної та граматичної компетенції передбачає визначення рівня 

сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати 

лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб 

спілкування у межах сформульованих завдань.  



Знання і уміння абітурієнтів з лексики, граматики перевіряються за 

допомогою тестових завдань.   

Зміст тестових завдань з перевірки навичок читання відповідає сферам і 

тематиці ситуативного спілкування,  що відповідають змісту програми 1 курсу .  

Вступний іспит з англійської мови складається з двох частин.  

Частина 1. Do the test. Виконайте тест. 

Вступнику пропонується виконати завдання для перевірки розуміння змісту 

англомовних текстів. 

Частина 2. Writing. Письмо.  

Вступнику пропонується висловити свою думку на запропоновану тему 

письмово. 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання успішності проходження вступником співбесіди проводиться за 

шкалою «склав» \ «не склав».  

 Співбесіда вважається зарахованою («склав»), якщо: 

Вступник уміє зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми 

відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи власне ставлення до 

предмета мовлення. Монологічне мовлення вступника розкриває тему ситуації; 

він/вона уміє підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, реагує на 

запитання та вміє відповідати на них. Можливі помилки, які не заважають 

спілкуванню. Вступник знає найбільш поширені слова й словосполучення, 

передбачені програмою, проте їх використання в мовленні не завжди доречне. 

 Співбесіда вважається не зарахованою («не склав»), якщо: 

Монологічне мовлення вступника не розкриває теми ситуації; під час 

діалогічного мовлення спостерігаються значні труднощі в розумінні поставленого 

питання, невміння сформувати власне питання чи попросити пояснити / 

перефразувати / уточнити сказане. 

Сумарна максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 100 

балів.   

За кожну правильну відповідь надається 1 бал. За виконання завдань частини 

1 (Do the test) абітурієнту нараховується – 45 балів. 
 

Шкала оцінювання за виконання завдань частини 1. Do the test 

•  Від 0 - 15 балів – вступник демонструє знання базових граматичних 

навичок англійської мови, але допускає суттєві помилки при виконанні тесту 

множинного вибору. Знання лексичного матеріалу не є достатнім для успішного 

виконання завдань на знання вокабуляру. 

•  Від 16 – 31 балів – вступник демонструє досить високий рівень 

граматичних явищ, маються незначні недоліки при виконанні лексико-

граматичного завдання; 



 •  Від 32 – 45 балів – вступник вільно орієнтується у лексико-граматичному 

матеріалі, виявляє високий рівень граматичної обізнанності та лексичної 

компетенції. 

Шкала оцінювання за виконання завдань частини 2. Writing 

 За виконання завдань частини 2 (Writing) – абітурієнту нараховується 55 

балів.  

 

• Від 0 – 10 балів вступник уміє писати прості непоширені речення 

відповідно до комунікативної задачі проте зміст повідомлення недостатній за 

обсягом для розкриття теми та інформативно ненасичений; 

• Від 11 – 25 балів вступник уміє написати коротке повідомлення, 

використовуючи обмежений набір засобів логічного зв'язку при цьому відсутні 

з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність ужитих структур, моделей тощо;  

• Від 26 – 38 балів вступник уміє написати коротке повідомлення у 

відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд 

помилок при використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не 

порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні 

кліше, різноманітні структури, моделі тощо; 

•  Від 39 – 55 балів вступник уміє подати в письмовому вигляді інформацію у 

відповідності з комунікативним завданням, висловлюючи власне ставлення до 

проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні 

структури.  

 

Зразки завдань з англійської мови 

 
Частина 1. Do the test 

1. Read the text. Some parts of the text have been removed. Complete the text by deciding which 

part of the text (A-E) fits each gap (1-4). There is one extra letter that you do not need. 
British people love their animals. Over half the households in Britain have got a pet. Goldfish are the 

most popular pet, but the British own 7.2 million cats and 6.6 million dogs. 1 _______  

People in other countries often spend a lot of money on comfortable kennels for their dogs, which 

means that the dogs sleep outside. The British let their dogs take over their 

houses. 2 _______ They spoil their dogs with toys and treats and specially prepared meals. 

 

A They allow their dogs to lie on their sofas and armchairs, and give them almost as much attention as 

their children. 

B The British can easily start a conversation with a strange dog. 

C Friends from other countries are sometimes shocked.  

D They think of them as part of the family. 

E They feel embarrassed if they have to talk to strangers. 



 

2. Read the article. Choose the answer “Right” (A) or “Wrong” (B), choose “Doesn’t say” (C).  

Sean Murphy 

Sean Murphy reads the late news on British television at 11 o’clock each evening. 

“This is a good time for a news programme because we can report the early news from America 

and the late news from Europe. I still arrive home before midnight because the journey from the 

Television Centre to my home in north London only takes six minutes. My family are all asleep when I 

get in, but I usually make a drink of hot milk and read a book for about an hour.” 

1. The late news begins at 11 o’clock every evening. 

A Right B Wrong C Doesn’t say 

2.  Sean Murphy lives in London. 

A Right B Wrong C Doesn’t say 

3.  Sean’s wife gives him a hot drink when he arrives home after work. 

A Right B Wrong C Doesn’t say 

 
3. Read the article and choose the most suitable heading (A—G) for each paragraph.  

Olympic Flame 

13  ______________  

Every four years the world watches the Olympic Games, which start when somebody from the host 

country carries a torch into the stadium and lights the flame in the opening ceremony. The flame 

continues to burn throughout the games until it is extinguished irf the closing ceremony. 

14  ______________  

This is a tradition that started in ancient Greece, when a fire burnt throughout the ancient Olympics, 

but it wasn't introduced to the modern games until 1928. The modern world welcomed the idea of an 

Olympic flame with enthusiasm. In 1936 Carl Diem, a German sports official, came up with the idea 

of an Olympic torch relay for the 1936 Summer Olympics in Berlin. Since then the torch relay has 

been part of the Olympic Games. 

 
A The end of the journey  B The history of the flame  C The beginning of the Olympics  

D The symbolic meaning of the flame    E The end of the  Olympics  

F Carrying the torch  G Lighting the torch 

 

4. Complete the five conversations. For questions mark A, B or C. 

 

19 I’m going to have a party on Saturday. 
A 

B 

C 

Who will come?  

Where to? 

How often is it? 

 
20 What do I do at the traffic lights? 

A 

B 

C 

That’s right.  

Turn left.  

You can’t. 

21 I’ll take these grapes, please. A 

B 

C 

Can I help you?  

They’re over there.  

Would you like a bag? 

22 What colour will you paint the room? A 

B 

C 

I hope it was right.  

We can’t decide. 

It wasn’t very difficult. 

23 Please answer the phone. 
A 

B 

C 

How are you?  

Why can’t you?  

When did he call? 



24 Would you prefer lemonade or orange 

juice?      A 

B 

C 

Have you got anything else?  

If you like. 

Are you sure about that? 

25 The 9.15 train’s late again. 
A 

B 

C 

It was never there.  

It often is. 

Will it ever be? 

 
5. Read the article about London’s Tower Bridge. Choose the best word (A, B or C) for each 

space.  

London’s Tower Bridge 

Many tourists visited Tower Bridge. Today, it only opens twice a week. 

In 1952, a big red bus was (32) ………… the middle of the bridge (33) ………… it started to 

open. The driver only just got to the other side in time! Of course, now (34) ………… are lights at (35) 

………… end and the traffic must wait for them to go green. 

32 A have B did C are 

33 A lets B let C letting 

34    A ever                 B  yet            C still 

35   A much B too C very 

 

6. Read the texts below. For questions (36-40) choose the correct answer (A, B, C or D). 

Message in a Bottle Found Five Years on 
A message in a bottle (36) ________ into the sea off Japan by a girl five years ago (37) ________  by a 

US sailor in Hawaii. 

Saki Arikawa, 17, from Kagoshima, said she (38) ________  almost forgotten about the bottle and 

couldn’t believe the news. It was discovered on Thursday by Navy Petty Officer Jon Moore (39) 

________  a beach clean-up on Kauai island. It contained four origami cranes-symbols of peace in 

Japan - a photo of Ms Arikawa’s class and a note dated 25 March 2006. 

News of the bottle’s recovery (40) ________  her with more than a dozen of her old classmates. 

 

A had found 

B has been found 

C had been found 

D has found 

 

7. Read the text below. For questions (41-32) choose the correct answer (A, B, C or D). 

Coral Reef Conservation 
Our survival depends (41) ________ upon the health of our global ecosystems. Coral (42) ________ 

only about 0.2 percent of the Earth’s surface, yet coral reefs support 25 percent of all marine life with 

more (43) ________ of life in reefs than any in other ocean habitat. 

In the very near future, many coral reefs may stop existing. Coral reefs around the world are being 

impacted at an alarming (44) ________ . Globally, coral reefs experience rising ocean temperatures. 

Locally, reefs (45) ________ many other threats from tourism to building wastes, further compounding 

their degradation. 

A within 

B during 

C from 

D through 

Частина 2. Writing 



Imagine that a friend of yours sent you a letter asking for your advice as he/she and his/her 

parents disagree about what university he/she should study at. Write a letter giving your friend some 

advice according to the plan: 

 • greeting; mention receiving your friend’s letter; express sympathy.  

• give your advice and the reasons for it.  

• closing remarks: end the letter offering some encouragement/wishing the person good luck; 

express certainty that things will get better soon.  

Write a letter of at least 100 words. 
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