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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму вступного випробування з англiйськоТ мови укладено на ocHoBi

щержавного стандарту базовоi i повноi загальноi середньоi освiти, Програми зовнiшнього
нез&цежного оцiнювання з англiйськоi мови (наказ мон вiд 26.06,2018 р. Nb б96).

завдання програми забезпечити проведення вступного екзамену з англiйськоi
мови для вступникiв на ocHoBi повноi загаrьноi середньоi освiти з метою перевiрки рiвня
знань, yMiHb та навичок iз настi,пних видiв мовленнсвот дiяльностi: читання тексту та

виконання пiсля текстового завда}{ня та використанIIя мови (виконання лексико-

граN,{атичних заtsлань). Змiст i структура екзаменацiйних бiлетiв. поданих у програмi,

вiдповiдас головнiй MeTi навrIання iноземноi мови у вищих навчальних закладах -
формування у студентiв лiнгвокомунiкативноТ компе,тенцiТ.

Мета завдань - перевiрити лiнгвiстичну коп.Iпетенцitо вступникiв, яка забезпе,tус

володiння мовним матерiалом в писемному мовле]rнi. Завдання охопл}оlоть нав,]альний

MaTepia,r мовllих навчальних пiлрr чникiв га навчально-мето]ичних комплеl<сiв як

вiтчизняних так i зарубiжних aBTopiB. Завдання перевiряють знання принципiв. за якими

органiзовуються. структуруються та функl_tiоную,гь висJтовлювання для здiйснення
колrунiitаlивних функцiй. Вогти укладенi таким чином. щоб на ocHoBi активного та

пасивного володiння лексичним матерiалом, через граматичну компетенцiю та мовну
здогадкУ вия-tsи,l,и здатнiстЬ вступникiв до адекваТного вибору лексичних або граN{атиIlних

структур. Таким чином, завдання дозволяють вста}Iовити piBeHb сформованостi знань

вступникiв про значеFIня, формоутворення та функцiТ мовних о/lиниць у мilвленнi.

Cтp.vKTyp а tзи пр о б_ч в а н ня
У програмi запропогtовано ?0 екзаменацiйних бiле,гiв. IioxteH бiлет складасться iз'трьОх

завдань :

1) Читання тексту та виконання пiсля текстового завдання;
2. З',) Використання мови (лексика. грамхtика).

Правильну вiдповiдь у тестах слiд позна,rаrп ,an И
frK пВ nC пD

Неправильtlу вiдповiдь Mo}l(Ha виIIравити, зама-цювавrrlи позначку та поставивLllи нову:

На виконання завдань вiдводиться 40 хвилин.

Хараrстерис,l,ика завдань.
Завдання 1 - читаннятексту та викоlJання пiс:rятекстового завдан}{Я,

Мета: виявитИ piBeHb сформованостi BMiHb вступникiв читати i розумiти
автентичний англомовний текст.

ТипИ TeKcTiB: cTaTTi з перiодичниХ видань; листи (особистi, офiцiйнi
тощо);оголош]ення, реклама; розклади; програми; особис,гi нотатки, повiдомлення тоiло,

Форми завдань: завдаIlt]я з виборол,т однiсТ правильноТ вiдповiдi; завдання на

заповнення пропускiв у текс,гi; завдаFIня на визначення правшtьноi /неправильноI
вiдповiдi.

Виконання завдань: абiтурiсн,г читас текст та виконус б текстових завданЬ.

Поради абiтурiснтам: At first rеаd уоur tasks carefully as it mау vary. in отdеr to

complete these tasks successгull1,, fbcus on the key woTds that аrе needed f-or doing tlre tasks.

Use the context to gLIeSS the meaning ol wоrds. RешепlЬеI" you don't need to understand eacl,1

woTd in the text to do tlre tasks. it уоur task is to fill in the blmks, look carefully at tlre ц,оrds

аГtеr eac-h space as well as tlre words before it. If you are not surе about the answer. read а
cet,l,aill paгt оГ thc tcxt again.

Завдання 2, З - використання мови (виконання лексико-граматичних завданЬ).



Мета: визначити piBeHb володiння лексичними, граматичними, семантичними та

I1рагматичними знаннями,
Типи TeKcTiB: рiзнi за обсягом та складнiстю, пов'язанi з ситуацiями спiлкування в

KoHTeKcTi дiйсностi та життя в краТнах, мова яких вивчаеться.

Форма завдання: завдання з вибором однiсi правильноi вiдповiдi.

Виконання завдань: абiтурiснт заповнюс Bci пропуски у двох коротких текстах,

вибираючи один правильний BapiaHT iз чотирьох поданих, Завдання 2 перевiряе piBeHb

сформоuаностi граматичноI компетентностi, завдання З - вживання в MoBi лексичних

конструкцiй,- 
Порuл" абiтурiентам: The second and the third tasks consist оf two parts which check

уоur grаmmаr and vocabulary. Mark your answer onto уоur рареr as in the example.
Зразок

ЕКЗАМЕНАЦIЙНИЙ БIЛЕТ N9_

1. READING,
Read the and mаrk i ruе) оr F (Fа

Grаmmаr.
Mark the соrrесt variant (A-D) to fill in the blanks (0-6),

3. VосаЬulац,.
Mark the correct variant (A-D) to fill in the blanks (0-12).

Затверджено на засiданнi кафелри гуманiтарних дисциплiн,

Протокол N9 _вiд (_)

Зав,кафедри

Екзаменатор(и)

р.20
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Критерii вступного випробування з англiйськоi мови укладено на ocHoBi

fiержавного стандарту базовоi i повноi загальноТ середньоi освiти, Програми зовнiшнього
незzl,тежного оцiнювання з англiйськоi мови (наказ МОН вiд26.06.2018 р. NЪ 69б).

PiBeHb володiння iноземною мовою вступникiв визнаеться в результатi виконання
завдань бiлету, якiй складаеться з трьох практичних частин. Пiдсумкова оцiнка
виставлясться за двохсотбальною системою оцiнювання, як серелнiй бал на пiдставi
оцiнок за Bci види завдань.

У програмi запропоliовано 20 екзаменацiйних бiлетiв. KorKeH бiлет складаеться iз трьох
завдань :

1) Читання тексту та виконання пiсля текстового завдання;
2, З) Використання мови (лексика, граматика).

Голова предметно-екзаменацiйноТ KoMiciT
з англiйськот мови

д.п.н, доцент

{

Бали/ PiBeHb Характеристика вiдповtдt Припустима
кiл bKicTb

фонетич Httx

помилок при
ч итаннi

Припустима
кiлькiсть
лексl,iч них,
граматичних
помилок

к 1-99>

Низький
Вступник не усвiдомлюс змiсту питання
бiлету, його вiдповiдь не мае безпосереднього
вiдношення до поставленого питання. Пр"
цьому допускас значнi ltохибки при викладi
змiсту запропонованого завдання, при
вживаннi граматиLIних i синтаксич}tих
конструкцiй

8_ 9-.

K100-i30>
Задовiльний

Вiдповiдi на питання бiлету FIосять

фрагмен,тарний характер, знання
вiдтворютоться на piBHi запап,l'ятовування, При
цьому допускас незна.лнi похибки при викладi
змiсту запропонованого завдання. при вимовi
мовних одиниць та при в>ltиваннi граматичних
i синтаксичних констtэl,кцiй.

4-"| 5-8

(131-164)

fiостатнiй
У вiдповiдях на питання бiлету допускаються
деякi неточностi або помилки непринципового
характеру. Вступник демонструс розумiння
навчальноI,о матерiа_гrу на piBHi arrzuli,ly
властивостей. Володiс навичками мов;тенl+евоi
копtпетенцii. Пр" цьому допуска€ незначнi
п()милки

2-4 з-5

1 65-200)
Високий

Вступник дас повIiу i розгорнуту вiдtIовiдь на

питання бiлету. Вступниit без помилок
ана_пiзуе MoBHi одиницi рiзних piBHiB, вiльно
висвiтлюс конкретно визначенi комунiкативнi
ситуацii, BMic дати чiтку, ;rогiчну i послiдовну
характеристиItу певtлiй подii, предмету чи
явиtцу, висловлIос cBoIo д\.мку. Bп,tic вiдповiсти
на запитанIrя, во:tодiс необхiдниN,Iи навичками
мовленнсвоТ компетенцii.

n-) 0-2

В.Я. Желясков


