
 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СПІВБЕСІДИ 
 
 

Розділ І. Читання 
 

Мета - виявити рівень сформованості умінь абітурієнтів самостійно 
читати і розуміти автентичні тексти у визначений проміжок часу, а також 
через використання мови з’ясувати рівень володіння лексичним і 
граматичним матеріалом, який дає їм можливість вільно спілкуватись у 
типових ситуаціях іншомовної комунікативної взаємодії. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної 
компетентності в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням 
основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації 
(вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). 

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-
довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів 
узгоджується з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5% 
незнайомих слів, а для вивчаючого та вибіркового читання - до 3%. про 
значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими 
елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів складає 1600 слів. 

Вимоги до практичного володіння умінням читати 

У завданнях оцінюється рівень розуміння тексту, уміння абітурієнта 
виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, 
робити висновки, висловлювати власне ставлення до отриманої інформації. 

Абітурієнт повинен вміти: 

 читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному 
матеріалі; 

 виокремлювати загальну інформацію та детальну інформацію із текстів, 
що використовуються в повсякденному спілкуванні; 

 виділяти детальну інформацію про осіб, факт, події та інше; 

 диференціювати основні факти і другорядну інформацію; 

 розрізняти фактографічну інформацію та враження; 



 сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми; 

 працювати з різножанровими текстами; 

 переглядати текст або серію текстів з метою пошуку необхідної 
інформації для виконання певного завдання; 

 визначати структуру тексту і розпізнавати логічні зв’язки між його 
частинами. 

 встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, малюнка, 
схожості з рідного мовою, пояснень у коментарі. 

Розділ II. Використання мови 

Мета – визначити сформованість мовних умінь та навичок, а також 
якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, що надасть 
можливість учням вільно спілкуватися. 

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним 
матеріалом 

У цьому розділі оцінюється сформованість мовних умінь та навичок, а 
також якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу у випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів. Випускник володіє необхідним 
запасом словникового складу та граматичного матеріалу, вміє аналізувати і 
зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова, розуміє 
значення слів відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки між частинами 
тексту. 

Форми завдань 
 
 із вибором однієї правильної відповіді 
 на заповнення пропусків у тексті. 
 

Розділ ІІІ. Письмо 
 

Мета - визначити рівень сформованості абітурієнтів умінь, необхідних 
для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов'язані з 
повсякденним життям. 

Цей розділ передбачає створення власного писемного висловлювання та 
зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: 
перефразування; написання короткого повідомлення у формі листівки, 
записки або електронного листа; написання розповіді або неофіційного 



листа. Зміст завдань пов'язаний з інтересами та комунікативними потребами 
кандидатів та узгоджується зі шкільною програмою. 

Завдання для писемного мовлення формулюються у вигляді 
мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мста і об’єкт 
спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне 
спілкування, а відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати 
соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається, і України. 

Обсяг письмового повідомлення не менше 100 слів.  

 
Вимоги до практичного володіння умінням писати 

 
Завдання перевіряє уміння здійснювати спілкування у письмовій формі 

відповідно до поставлених комунікативних завдань. Перевіряється рівень 
володіння функціональними стилями писемного мовлення. 

Абітурієнт повинен вміти: 
•   писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого 

етикету, прийняті у країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі 
факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, 
описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію; 

• повідомляти про перебіг подій, описувати людину або предмет; 
• писати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; 
• висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору; 
• писати поздоровлення, запрошення, оголошення, записки, електронні 

листи;  
• заповнити анкету; 
• ідентифікувати та вибирати адекватні формулювання, 

використовуючи відповідний лексико-граматичний діапазон. 
 

Розділ  IV. Аудіювання 
 

Мета - визначити рівень сформованості у випускників навичок та 

умінь, необхідних для розуміння інформації опосередковано ( з аудіо запису). 

У цьому розділі перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів певної 

тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого.  

 

Форми завдань: 



 
• із вибором однієї правильної відповіді; 
• на заповнення пропусків у тексті. 
 

Обсяг звучання запропонованих автентичних фрагментів до 2-х хвилин. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
 

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ, 
АУДІЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

 
 

I. Особистісна сфера 
II. Публічна сфера  
III. Освітня сфера 

 
 

ГРАМАТИЧНИЙ МІНІМУМ 
 

Іменник 
Артикль 
Прикметник 
Займенник 
Дієслово 
Прислівник 
Числівник 
Прийменник 
Сполучники 
Речення 
Пряма й непряма мова  
Словотворення 

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ  

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, які відповідно до 
тематики ситуативного спілкування складають загальновживані слова, які 
зазвичай використовують носії мови у повсякденних ситуаціях спілкування.  
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