


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Входження  України  у  Європейський  освітній  простір,  приєднання  до

Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит

на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах

комунікації.  Якісний  рівень  вступних  іспитів  з  іноземної  мови  дозволяє  досягти

більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів

навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного екзамену з  іноземної  мови укладено з  урахуванням

вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з іноземної мови

для загальноосвітніх навчальних закладів на рівні В1+ за шкалою Ради Європи.

Мета екзамену:

 з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній 

та діалогічній формі спілкування;

 виявлення знань з граматики і лексики іноземної мови; 

 визначення рівня англомовної фонетичної компетенції за програмою 

загальноосвітньої школи;

  виявлення рівня рецептивних і продуктивних умінь.

 Зміст  матеріалу,  винесеного  на  екзамен,  відповідає  вимогам  програми  з

іноземних мов для загальноосвітньої школи. Завдання формулюються відповідно до

вимог  зовнішнього  незалежного  оцінювання  і  передбачають  визначення  рівня

підготовленості  абітурієнтів з англійської мови як у мовленнєвій діяльності,  так і

знання ними мовної системи. 

Вимоги до знань, вмінь та навичок з іноземної мови для вступників

Усне  мовлення.  Вступники  повинні  розуміти  іншомовне  мовлення  у

нормальному  темпі   в  обсязі  тематики,  засвоєної  в  середній  школі,  адекватно

відповідати на додаткові запитання, правильно реагувати на репліки комунікантів,

відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту, вести бесіду на побутові і

суспільно-політичні  теми  відповідно  до  чинної  програми  шкільного  курсу,

враховуючи соціокультурні особливості мови, що вивчається.

Читання  і  переклад.  Вступники  повинні  демонструвати  розвинене  вміння

читання (різних його видів) на основі високого рівня володіння граматикою мови,
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мати запас слів, достатній для розуміння іншомовних текстів середньої складності.

Навички  вимови,  володіння  лексичним  мінімумом,  знання  граматики  і  правил

читання  перевіряються  в  процесі  читання  тексту  і  усної  бесіди.  Рівень  знань

граматичних  структур  перевіряється  шляхом  вибіркового  аналізу  тексту,  що

читається, а також в результаті перекладу речень з української на англійську мову.

Рівень усвідомлення тексту, що читається, виявляється через відповіді вступників на

запитання і вибірковий переклад на українську мову.

Письмо.  Вступники  повинні  володіти  орфографічними  та  синтаксичними

навичками оформлення письмових висловлювань. 

Усі  методичні  засади  і  зміст  програми  ґрунтуються  на  програмі  курсу  з

англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів, узгоджені з відповідною

галуззю  Державного  стандарту  середньої  освіти  як  головного  стратегічного

документа  і  відповідають  основним  положенням  “Загальноєвропейських

Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.  Види завдань

відповідають завданням, визначеним в межах зовнішнього незалежного оцінювання

поточного року. 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ТЕМАТИКА МОВЛЕННЯ
“Я,  моя  сім’я,  друзі  (права  та  обв’язки  молоді,  толерантність,  гуманність,
благодійність)”, “Культура харчування, дозвілля (особисті пріоритети)”, “Мистецтво
(жанри мистецтва, опис картини)”, “Молодіжна культура” (молодіжний рух в Україні
та  у  світі),  “Наука  і  технічний  прогрес”  (вплив  науково-технічного  прогресу  на
життя людини і довкілля), “Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається”,
“Шкільне  життя  (випускні  іспити)”,  “Робота  і  професії”  (престижні  професії  в
Україні та за кордоном, плани на майбутнє)”, “Кіно, театр, телебачення”, “Україна у
світі”, “Міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони”, "Освіта в нашому
житті", "Захист навколишнього середовища", "Світові проблеми екології",  "Засоби
масової  інформації  в  нашому  житті",  "Карта  світу",
"Фізична культура та  спорт в нашому житті",  "Державний устрій та  Конституція
України",  "Зв'язки  України  з  англомовними  країнами",  "Епізод  з
історії  України",  "Географічне  розташування  та  клімат  України",
"Українські  міжнародні  відносини",  "Охорона  здоров'я  в  Україні",  "Пам'ятки
України", "Видатні люди України", "Географічне розташування та   клімат Великої
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Британії, "Лондон - столиця Великобританії", "Політична система Великої Британії",
"Визначні  пам'ятки  Великої  Британії",  "Видатні  люди  Великої  Британії",
"Національні  свята  та  традиції  у  Великій  Британії",  "Англійська  кухня  та  їжа",
"Видатні історичні події Великої Британії", "Українські традиції та релігійні свята",
"Київ – столиця України", "Життя української молоді", тощо. 

ГРАМАТИКА

Вступник повинен підтвердити іншомовну компетенцію в наступних  мовних 

явищах:

Артикль. Загальне поняття про вживання артикля. Вживання неозначеного (а,

аn) і означеного (the) артиклів. Вживання означеного артикля перед іменником, який

має  при  собі  означення,  виражене  прикметником  у  найвищому  ступені  або

порядковим  числівником.  Вживання  означеного  артикля  перед  іменниками,  що

означають поняття,  єдині в своєму роді,  перед назвами річок,  морів,  океанів,  гір.

Відсутність  артикля:  перед  іменами  і  прізвищами  людей  та  назвами міст,  перед

словами, що означають речовину, перед словами у множині, якщо в однині стоїть

неозначений артикль. Вживання означеного артикля з назвами країн, місцевостей,

перед прізвищами, при утворенні іменників від прикметників.

Іменник.  Утворення  множини.  Форма  присвійного  відмінка.  Присвійний

відмінок  іменників,  що означають  живі  істоти  (в  однині  та  множині).  Вживання

присвійного відмінку у прийменникових зворотах, що означають обставину місця.

Сполучення іменників  з  прийменниками,  що виражають деякі значення  відмінків

української мови.

Прикметник.  Місце  прикметника  між  артиклем  та  іменником.  Утворення

ступенів  порівняння  прикметників  (загальні  правила  і  окремі  випадки).  Ступені

порівняння багатоскладових прикметників.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники.

Займенник.  Особові,  присвійні,  неозначені,  питальні,  відносні  та  вказівні

займенники.  Вживання  зворотних,  неозначених  і  присвійних  займенників  в

абсолютній формі.

Прислівник.  Найбільш уживані  прислівники.  Вищий та  найвищий ступені.

Ступені порівняння прислівників.
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Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники.

Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.

Словотворення:  Основні  форми  словотворення  іменників,  прикметників,

дієслів та прислівників. Конверсія. Найважливіші суфікси і префікси.

Дієслово. Особові форми дієслова. Вживання дієслів have, bе як самостійних і

допоміжних дієслів. Вживання дієслова bе як дієслова-зв'язки. Вживання дієслів bе

та have у модальному значення. Допоміжне дієслово will. Зворот there is (there аrе).

Спосіб  (дійсний,  умовний,  наказовий).  Наказовий  спосіб.  Стверджувальна

форма наказового способу. Стверджувальна та заперечна форми наказового способу.

Вживання дієслова lеt (lеt’s). Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.

Модальні дієслова сап, сould, тау, тight, тиst, ought,  need, have to, should, 

ought to, to be to.

Правильні й неправильні дієслова  та їхні минулі форми.

Система  дієслівних  часів  по  групах  Іndefinite,  Сontinuous,  і  Реrfect.

Складнопідрядні  речення  із  сполучниками.  Пряма  та  непряма  мови.

Правило узгодження часів.

Утворення Раssive Vоісе.

Безособові форми дієслова: Іndefinitе, Рresent і Раst Раrticiple,  Gerund (прості

форми),  їх  функції  у  реченнях.  Конструкції  з  безособовими  формами  дієслова:

Соmрlех  Object,  Соmрlех  Subject,  герундіальні  та  дієприкметникові  звороти,

абсолютні дієприкметникові конструкції.

Просте речення.  Непоширене і  поширене речення.  Головні  члени речення.

Способи  вираження  підмета.  Вид  присудка  (дієслівний,  простий,  складений,

іменний). Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному

і заперечному реченнях.

Складносурядне  та  складнопідрядне  речення.  Найбільш

уживані види підрядних речень.

Утворення усіх часових форм.  Загальне запитання. Спеціальне запитання.

Альтернативне запитання. Розділове запитання.

Спосіб.  Дійсний спосіб. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Складнопідрядні
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речення – в підрядних умовних реченнях. Підрядні умовні з дієсловом  wish.  Після

дієслів, які виражають наказ, пораду, пропозицію, припущення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

для допуску до участі в конкурсі

з мінімальною кількістю балів 100 

Кількість балів Національна шкала
до 99 Незадовільно

100-132 Задовільно
133-166 Добре

167-200 Відмінно

з мінімальною кількістю балів 110 

Кількість балів Національна шкала
до 109 Незадовільно

110-139 Задовільно
140-169 Добре

170-200 Відмінно

з мінімальною кількістю балів 120 

Кількість балів Національна шкала
до 119 Незадовільно

120-145 Задовільно
146-173 Добре

174-200 Відмінно
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