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ВСТУП 

Євроінтеграційні процеси, до яких залучена Україна, її участь у 

Болонському процесі зумовили реформу іншомовної освіти в середніх та вищих 

навчальних закладах держави. Головне завдання реформи полягає у приведенні 

до загальноєвропейського стандарту вимог до вивчення, викладання, 

оцінювання іноземних мов та рівня володіння ними. 

                       1.  Мета та завдання програми  

Програма вступного іспиту з англійської мови для абітурієнтів базується 

на стандартизованих вимогах, що були розроблені та затверджені Комітетом 

освіти Ради Європи та задекларовані в Загальноєвропейських Рекомендаціях з 

мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, і були покладені в основу 

Державного стандарту базової та загальної середньої освіти (освітня галузь – 

іноземні мови). 

                               Європейські рівні володіння іноземною мовою 

Basic User A1 (А1.1-А1.2) – Breakthrough (Інтродуктивний) 

Елементарний  

користувач А2 (А2.1-А2.2) – Waystage (Середній або“виживання”) 

   
   

Independent User В1 (В1.1-В1.2) – Threshold (Рубіжний) 

Незалежний користувач В2 (В2.1-В2.2) – Vantage (Просунутий) 

   

Proficient User С1 (С1.1-С1.2) 

– Efficient Operational Proficiency 

(Автономний) 

Досвідчений користувач С2 (С2.1-С2.2) – Mastery (Компетентний) 

   

 

                          Очікуваний рівень навченості абітурієнта 

Відповідно до Державного стандарту рівень володіння іноземною мовою 

випускника загальної середньої школи повинен становити B1+ .  Отже вхідний 

рівень абітурієнта повинен бути не нижчим за В1. 

                                   2. Вимоги  до  підготовки 

Для успішного складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнти 

повинні володіти наступними мовленнєвими та мовними вміннями. 



Мовленнєві вміння: 

– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, 

дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальні 

– розуміти обговорення проблем загально-наукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;  

– розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному 

середовищі;  

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;  

– визначити позицію і точку зору мовця.  

Діалогічне мовлення:  

– реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час 

обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;  

– чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному 

житті (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі). 

Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, 

ввічливості, вибачення, погодження тощо;  

– поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на 

конференціях, дискусіях в навчальному середовищі);  

– реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в 

академічному та професійному середовищах;  

– пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди та 

стосуються її напряму, стилю й основних наголосів;  

– виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко 

користуючись загальновживаними фразами.  

Монологічне мовлення:  

– чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо  

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

– продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з 

навчанням та спеціальністю;  

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 

чіткий, логічно поєднаний дискурс.  

Читання:  



– розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з  

підручників, популярних та спеціалізованих журналів та Інтернет-ресурсів; 

– визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням 

за спеціальністю;  

– розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 

висловлювання;  

– розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях;  

– розуміти  автентичну академічну та професійну кореспонденцію (листи, факси, 

електронні повідомлення тощо);  

– розрізняти різні стилістичні реєстри усного та писемного мовлення.  

Письмо:  

– писати  зрозумілі,  деталізовані  тексти  різного спрямування,  пов’язані з 

особистою та професійною сферами;  

– писати у стандартному  форматі  деталізовані  завдання і звіти, пов’язані з 

навчанням за спеціальністю;  

– готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

– писати з точним ступенем граматичної коректності резюме, протоколи;  

– заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем 

граматичної коректності;  

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 

чіткий, логічно об’єднаний дискурс;  

– виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та гнучко реагувати на них, 

користуючись загальновживаними фразами.  

Мовні вміння:  

– мати робочі знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;  

– бути ознайомленими з правилами синтаксису, що дають можливість 

розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній 

сферах;  

– володіти широким діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), 



що є необхідним в академічній та професійній сферах;  

– розрізняти та використовувати мовні форми, властиві для офіційних та 

розмовних реєстрів.  

Випробування з іноземної мови, спрямоване на комплексну перевірку 

вищезазначених умінь та навичок, проводиться у письмовій та усній формах та 

містить лексико-граматичний матеріал, що був опрацьований під час вивчення 

дисципліни «Іноземна мова».  

                     3. Структура  вступного випробування   

Вступне випробування складається з 3-х завдань. 

     1. Лексико-граматичний тест: перевірка і оцінка рівня сформованості 

лексичної та граматичної компетенцій вступників. Завдання лексико-

граматичних тестів, спрямовані на виявлення якості набутих знань з граматики, 

лексики, письма, сформованими у вступників в результаті вивчення обов’язкової 

програми з дисципліни «Іноземна мова» та переклад запропонованих речень на 

іноземну мову. 

Об’єкт контролю: рівень засвоєння лексичних і граматичних знань з іноземної 

мови. 

      2. Переказ тексту іноземною мовою:  читання,  вибірковий переклад, 

переказ тексту суспільно-політичної,  країнознавчої та фахової тематики. 

Тексти підібрані для перевірки розуміння абітурієнтами контекстуально-

змістової інформації, ключових слів та базових термінів 

Об’єкт контролю: рівень засвоєння теоретичних та практичних знань, розуміння 

прочитаного, вміння аналізувати текст , аудіювання (розуміння питань 

екзаменаторів, відповіді на них), монологічне та діалогічне мовлення, здатність 

абітурієнта зрозуміти ідею тексту, його сутність, деталі і структуру , виявити 

головні думки та конкретну інформацію, розуміти особливості дискурсу. 

     3.Бесіда за ситуацією: перевірка уміння вести діалог за пропонованою 

ситуацією, володіння лексико-граматичною та фонетичною компетенціями, 

уміння висловлювати свою думку, самостійність суджень. 

 Об’єкт контролю: мовні та мовленнєві вміння абітурієнта, а саме: застосування 

знань з синтаксису, граматичних структур, офіційних та розмовних реєстрів в 



конкретній мовленнєвій ситуації для вирішення поставленого завдання. 

                                             4. Критерії  оцінювання 

Загальна  максимальна  кількість  балів  для  письмової  та  усної  частини 

вступного іспиту  – 200, з яких: 

Лексико-граматичний тест – 1-100 балів  

Переказ тексту іноземною мовою – 1-40 балів  

Бесіда за ситуацією – 1-60 балів  

Кінцеве оцінювання  іспиту відбувається  за  національною  чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре»,  «задовільно»,  «незадовільно») у такий спосіб: 

 

 Загальна кількість балів за іспит Оцінка за чотирибальною шкалою 

  

180-200 відмінно 

  

150-179 добре 

100-149 задовільно 

1-99 незадовільно 

 Лексико-граматичний тест – 1-100 балів (кожне  завдання – 2 бали).  

Оцінюється: виконання завдання.  

1. Переказ тексту іноземною мовою – 1-40 балів.  

Оцінюється:  зміст переказу;  форма переказу;  відповідність тексту;  точність 

переказу;  володіння граматичними структурами; використання  лексики; 

зв’язний 

текст з належними  з’єднуючими  фразами. 

      3. Бесіда за ситуацією – 1-60 балів. 

Оцінюється: 

– мовленнєва поведінка вступників:  

виконання завдання: організація того, що і як сказано, з огляду на кількість, 

якість, відповідність та чіткість інформації;  

використання: точність та доречність використання мовних засобів; 

 лексичний і граматичний діапазон: логічна послідовність, обсяг та відповідність 

мовленнєвій діяльності вступника;  



вимова: здатність абітурієнта продукувати розбірливі висловлювання; 

дотримання наголосу, ритму, інтонації іноземної мови;  

спілкування: здатність вступника брати активну участь у бесіді, обмін репліками 

та підтримання інтеракції (ініціювання розмови та реагування належним чином).  

– відповідність усного висловлювання завданню в межах тематики або 

ситуації спілкування;  

– достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка 

вивчається;  

– лексична і граматична правильність мовлення;  

– темп мовлення;  

– допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що 

використовуються, та лексична варіативність мовлення.  

Кількість балів та критерії  оцінювання  усної частини іспиту: 

Абітурієнт отримує: 

60 балів : якщо демонструє добре володіння монологічним та діалогічним 

мовленням в межах теми/ситуації; висловлює власну точку зору; добре володіє 

тематичним мовним матеріалом; допускає не більше 1 мовної помилки; 

50 балів: якщо демонструє добре володіння монологічним та діалогічним 

мовленням в межах теми/ситуації; висловлює власну точку зору; добре володіє 

тематичним мовним матеріалом; допускає не більше 2 мовних помилок; 

40 балів: якщо демонструє добре володіння монологічним та діалогічним 

мовленням в межах теми/ситуації; висловлює власну точку зору; добре володіє 

тематичним мовним матеріалом; допускає не більше 3-4 мовних помилок; 

30 балів: якщо достатньо добре володіє монологічним та діалогічним мовленням 

в межах теми/ситуації; вміє, у певній мірі, послідовно висловлювати  

власну точку зору; володіє у достатньому обсязі тематичним мовним матеріалом; 

допускає не більше 5-6 мовних помилок; 

20 балів: якщо недостатньо володіє монологічним та діалогічним мовленням; 

відчуває труднощі у висловлені власної точки зору у зв’язку з обмеженим 

запасом слів; допускає не більше 7-8 мовних помилок: 

10 балів : якщо монологічне та діалогічне мовлення дискретне, не зв’язне, не 

послідовне; нелогічно висловлює точку зору; допускає більше 9 мовних 



помилок 

0 балів: якщо якісні показники гірше за попередні, а кількісні показники 

перевищують попередні. 

 

             5. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» 

                                                    (англійська мова) 

                         Зміст навчання  за видами  мовленнєвої  діяльності 

1. Граматика. 

Морфологія. Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання. 

Відсутність артикля. Вживання артикля з власними назвами, назвами 

абстрактних понять та речовин. 

Іменник. Однина та множина іменників. Відмінки іменників: загальний та 

присвійний. Функціїі іменника у реченні.  

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.  

Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки. 

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, 

заперечні. Об'єктний відмінок особових займенників. Абсолютна форма 

присвійних займенників.  

Дієслово. Особові та не особові форми дієслова. Смислові, допоміжні і напів 

допоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і 

вживання дієслів: tо be, to have.  

Модальні дієслова: сan, may, must, should, would. Правильні та неправильні 

дієслова. Три форми дієслова. Активний стан дієслова.  

Часи групи Simple (Indefinite):  Present,Past,Future.Утворення, вживання, переклад 

Показники часу. 

 Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання,  переклад. 

Показники часу.  

  Способи вираження майбутнього часу (to be going to, Present, Future Simple, 

Present Continuous).  

  Часи групи Perfect (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. 

Показники часу.  

  Часи групи Perfect Continuous  (Present, Past, Future). Утворення, вживання, 



переклад. Показники часу.  

  Пасивний стан дієслів. Утворення. вживання, переклад. Наказовий спосіб.     

  Узгодження часів. Пряма та непряма мова.  

  Інфінітив. Інфінітивні комплекси.  

  Дієприкметник.  Дієприкметникові комплекси.  

  Герундій і віддієслівний іменник.  Комплекси з герундієм.  Герундій та 

дієприкметник І. Основні відмінності.  

  Прийменники. Види прийменників.  Основні випадки вживання. Сталі вирази з 

прийменниками. 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Прислівники місця і часу 

Основні прислівникові звороти. 

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності. Словотворення. 

Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів. Найбільш уживані префікси. 

Утворення слів зміною наголосу. Утворення слів за допомогою конверсії. 

Утворення слів складанням слів або їхніх основ.  

   Синтаксис. Структура англійського речення. Речення: розповідні, питальні, 

наказові, окличні. Прості: поширені, непоширені. Складні: складносурядні, 

складнопідрядні. Головні члени речення: іменник, займенник, числівник, 

інфінітив, герундій. Присудок: простий дієслівний, складений іменний, 

складений дієслівний. Другорядні члени речення: додаток ( прямий, непрямий 

прийменниковий), обставини (обставина місця, обставина часу, обставина 

способу дії, обставина причини, обставина мети), означення: прикметник, 

іменник у присвійному відмінку, іменник у загальному відмінку, присвійний 

займенник, числівник, дієприкметник теперішнього і минулого часу, інфінітив. 

Типи підрядних речень: підметове, предикативне, означальне, місця, часу, 

причини, мети, способу дії, умовне, наслідкове.  

   Умовні речення: реальні умовні речення Conditional I (if…), нереальні умовні 

речення (Conditional II), нереальні умовні речення, що стосуються минулого 

(Conditional III).  

    Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до 

різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної 

частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до 



означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні 

запитання. 

2. Письмо. 

Письмо сприяє формуванню вмінь говоріння і читання, та має на меті уміння 

викладати свої думки (висловлюватись) у письмовій формі за схемою або 

ситуацією. 

3. Фонетика. 

Алфавіт. Приголосні: вимова приголосних. Голосні: вимова голосних. Правила 

читання буквосполучень. Наголос: словесний наголос,  наголос у фразах, 

логічний наголос. Ритм. Інтонаційні особливості речень (стверджувальні, 

питальні, заперечні). Вимова смислових груп. 

4. Лексика. 

Вступник має володіти активним словниковим запасом зі слів та 

словосполучень. Він є основою для розширення потенційного словника 

вступника. Потенційний словник розширюється за рахунок інтернаціональної та 

професійної лексики. До словникового запасу включаються також 

фразеологізми, найбільш вживані синоніми і антоніми іноземної мови, умовні 

скорочення. 

5. Говоріння. 

Усне мовлення (діалогічне та монологічне) представляє собою виконання 

системи мовленнєвих дій від елементарних висловлювань до вирішення 

комунікативних ситуацій, наближених до реального спілкування. 

Вступник повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, засвоєної у 

середньому навчальному закладі, правильно відповідати на запитання до 

прочитаного тексту й вести бесіду в межах тем, визначених навчальною 

програмою, використовуючи при цьому репліки, що ставлять собою запитання-

відповіді, репліки-запрошення та репліки-відповіді, які виражають згоду або 

незгоду чи вимагають уточнення. Лаконічно і послідовно викласти свої думки 

відповідно до запропонованої ситуації в рамках передбаченої програмою 

тематики в межах засвоєного лексико-граматичного матеріалу. Обсяг 

висловлювання складає 16–20 граматично правильно оформлених речень. 



6. Аудіювання. 

Аудіювання передбачає сприймання мови іншої особи при безпосередньому 

спілкуванні (до 7% незнайомих слів), адекватну реакцію на почуте під час 

розмови. Вступник повинен розуміти іноземну мову на слух при довжині фраз 

7–8 слів. Розуміння матеріалу перевіряється за допомогою запитань до тексту, 

переказу іноземною або українською мовою (в залежності від рівня володіння 

іноземною мовою). 

7. Читання і переклад. 

Вступник повинен правильно читати, знати основи граматики і сполучуваності 

слів іноземної мови , мати запас слів, необхідних для розуміння текстів 

іноземною мовою середньої складності. Професійна орієнтація в читанні 

виражається головним чином у тематичній орієнтації текстів за спеціальністю, в 

поетапному розширенні області використання вступниками отриманої 

інформації за фахом. 

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). 

    Вступник повинен вміти читати без словника з метою одержання інформації 

тексти за професійним спрямуванням, художньої і науково-популярної 

літератури, які базуються на засвоєнні типових фраз і граматичному матеріалі, 

що містять 5%: незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись на основі 

знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами в 

українській та іноземній мовах, контексту, при швидкості читання приблизно 

400 знаків на хвилину. Розуміння прочитаного перевіряється за допомогою 

запитань до основних фактів тексту і вибіркового перекладу. 

    Вступники повинні вміти читати про себе за допомогою словника з метою 

одержання інформації суспільно-політичну літературу (газети, статті), що 

висвітлює поточні події політичного, суспільного і культурного життя країни і 

за кордоном, а також неадаптовану літературу за фахом, що містить 6–8% 

незнайомої лексики. Розуміння прочитаного перевіряється відповідями на 

запитання. 



                                    Зразок картки із завданнями 

                                            (англійська мова) 

І. Виконайте тест: 
1. Nowadays ____ millions of people who speak English. 

       a) there is              b) there are                c) it is 

2.  Most of the records in it _____ many times in recent years. 

      a) changed             b) change                      c) have changed 

3. Some people ____ English for special purposes. 

       a) study                 b) studies                  c) are studying 

4. How ____ people all over the world can speak English? 

       a) many                b) much                      c) a lot of 

5. How _____ time do they spend to study English? 

       a) many                b) much                      c) a lot of 

6. Most people in the world spend ____ time to study English. 

       a) many                b) much                      c) a lot of 

7. Very few people haven’t heard_____ English at all. 

       a) some                b) the                           c) any 

8. You can turn off the TV-set. I _______ it. 

       a) don’t watch      b) am not watching     c) not watch 

9. My friend and I _____ out on Saturday nights. 

       a) eats                   b) are eating                 c) eat 

10. Last year I _____ in London. 

       a) were                  b) was                          c) have been 

11. English is now ____ widely used language in the world. 

      a) the most             b) the more                   c) a most 

12. For some 40 years the Guinness Book of Records ____ one of the most popular books in the 

UK. 

      a) has been             b) was                           c) is 

13. It ____ first published in 1954. 

      a) has been             b) was                           c) is 

14. Since then it _____ a regular bestseller. 

      a) is                        b) was                           c) has been 

ІІ. Переказ тексту іноземною мовою. 
 
Sport in Our Life  
People all over the world are fond of sports and games. 

Sport makes people healthy, keeps them fit, more organized and better disciplined. 

It unites people of different classes and nationalities. Many people do sports on their personal 

initiative. They go in for skiing, skating, table tennis, swimming, volley-ball, football, body-

building, etc. 

All necessary facilities are provided for them: stadiums, sport grounds, swimming pools, skating 

rinks, skiing stations, football fields. 

Sport is paid much attention to in our educational establishments. Gymnastics is a part of children's 

daily activities in the kindergartens. Physical culture is ч compulsory subject at schools and 

colleges. 

Professional sport is also paid much attention to in our country. In city, where I live, there are 

different sporting societies, clubs and complexes. 

Practically all kinds of sports are popular in our country, but football, gymnastics and tennis enjoy 

the greatest popularity. As for me, I go in for table tennis (ping-pong). It needs mobility, liveliness 

and much energy. It keeps a person in a good form. I have been playing tennis for five years, but 

the more I play, the more I like it. I get a real joy taking part in competitions or simply playing with 

my friends. Sometimes, I go to tennis courts.Certainly, there's a great distance between my manner 

of playing and such favourites as Jim Courier, Stephan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Per 

Korda, but I do my training with great pleasure and hope to play as well as our best players do. 

 



ІІІ. Висловіть свою думку щодо запропонованої ситуації:   
 

                             Тематика для ведення усного спілкування 
 

1.Про себе і про свою родину.  

2. Місто, в якому я живу.  

3. Моя квартира.  

4. Мій робочий день.  

5. Вихідний день.  

6. Канікули, дозвілля, відпочинок.  

7. Моя школа. 

8.Улюблені навчальні предмети.  

9. Мій друг, його зовнішність і характер.  

10.  Плани на майбутнє, вибір професії.  

11. Іноземні мови у житті людини. Моє ставлення до вивчення іноземної  

мови.  

12. Подорожі.  

13. Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

14. Пори року. Погода.  

15. Захист навколишнього середовища. 

 16. Країна, в якої я проживаю. 

17. Столиця країни, мову якої я вивчаю.  

18. Міста країни, в якої я проживаю. 

19. Права й обов’язки українських громадян. 

20.  Державний устрій України.  

21. Звичаї та традиції  України.  

 22. Мій улюблений український письменник.  

 23. Мій улюблений письменник (англійський, американський).  

24. Країни, мова яких вивчається. (Великобританії, США). 

25. Міста країн, мову якої я вивчаю (Великобританії, США).  

26. Традиції та звичаї  країн, мова яких вивчається. (Великобританії, США). 

27. Засоби масової інформації. 

28. Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 



29. Покупки. 

30. Світ захоплень. 

31. Художник, картини якого мені подобаються.  

32. Музеї, картинні галереї, виставки. (України, Великобританії, США) 

33. Молодь і сучасний світ. 

34. Кіно, телебачення.  Фільми,  які  я люблю  переглядати. 

35. Міжнародні організації, міжнародний рух. 
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