


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

       
Фахове випробування є обов’язковим вступним випробуванням до 

Київського університету імені Бориса Грінченка для навчання за програмою 
підготовки бакалавра. Іспит проводиться у тестовій формі. 

Для виконання тестових завдань абітурієнт має володіти основними 
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості виконання 
тестів різних типів: вибір з найменшої кількості варіантів відповіді, вибір з 
розширеного набору відповідей, вибір множин відповідей. 

Зміст тестових завдань орієнтований на виявлення практичних навичок 
володіння і передбачає визначення у вступників достатньої мовної компетенції 
на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що засвідчує готовність вступників до 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 
 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК  
 
Вступники  повинні володіти комплексом знань, умінь і навичок, 

необхідних  для навчання за обраним напрямом. Під час вступного випробування 
вступники повинні продемонструвати: 

- володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 
- на базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і 

закономірностей англійської мови, та соціокультурних знань і вмінь 
здійснювати іншомовну комунікацію; 

- використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 
викладацькій діяльності; 

- удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 
автентичних англомовних матеріалів; 

- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 
англійською мовою; 

- усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма 
видами мовленнєвої діяльності; 

- усвідомлювати зміст і основні завдання курсу практики усного та 
писемного мовлення. 
 
ТЕМИ, ЗА ЯКИМИ ВСТУПНИКИ МАЮТЬ ПОКАЗУВАТИ ЗНАННЯ 

1. Family Relations. Родинні стосунки. 

2.  Human body. Appearance. Частини тіла. Зовнішній вигляд. 



3. Human character. Риси характеру. 

4 . Feelings and Emotions. Wedding. Marriage. Почуття та емоції. Весілля. Шлюб. 

5. Family roles and problems. Ролі та проблеми в сім’ї. 

6. Chilrden’s Upringing. Teenager’s Problems. Виховання дітей. Проблеми 

підлітків. 

7. Types of Dwellings. Типи будинків. 

8. Kitchen Facilities and Utilities. Кухонні прилади та комунальні послуги. 

9. Living Room. Designs and Furniture. Вітальня. Обстановка та меблі. 

10. Bedroom. Designs and Furniture. Спальня. Обстановка та меблі. 

11. Bathroom. Designs, Furniture and Utilities. Ванна кімната. Обстановка, меблі та 

комунальні послуги. 

12. Types of Eating Places. Різні типи закладів харчування. 

13. Table Layout. Parts of the Menu. Сервірування столу. Меню.   

14. Ways of Cutting and Cooking. Utensils. Способи нарізання та приготування їжі. 

Начиння. 

15. Meat Products and its Preparation. М’ясні продукти та способи їх приготування.   

16. Fish Products and its Preparation. Рибні продукти та способи їх приготування. 

17. Vegetable and Fruit. Preparation. Овочі та фрукти. Способи їх приготування. 

18. Herbs, Spices, Nuts, Desserts. Трави, спеції, горіхи, десерти. 

19. Ordering your Meals. Замовлення їжі. 

20. Vegeterians amd Meat-Eaters. Вегетеріанці та м’ясоїди. 

21. British Cuisine. Британська кухня. 

 
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ 

 
1. Прочитайте, перекладіть та перекажіть наданий англомовний текст. 
2. Перекладіть надані речення англійською мовою з української із застосування 
відповідних граматичних правил. 
3.  Дайте розгорнуту відповідь на запитання, розвиваючи відповідну розмовну 
тему. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Відповідність рейтингових балів та національної шкали оцінювання 

визначається наступною системою оцінювання академічних знань і вмінь: 
Кількість 

балів 
(max – 100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання 
навчального матеріалу, вміння 
аналізувати явища, які вивчаються, 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 
практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання 
навчального матеріалу, з 
неточностями в застосовуванні 
теоретичних положень під час 
розв'язування практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання 
навчального матеріалу, які, однак, 
містять певні несуттєві неточності; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 



практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання 
навчального матеріалу, слабке 
застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання 
навчального матеріалу, неточні 
відповіді, за слабке застосування 
теоретичних положень при 
розв’язанні практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання основних 
фундаментальних положень, істотні 
помилки у відповідях на запитання, 
невміння орієнтуватися під час 
розв'язання практичних задач. 
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