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Пояснювальна записка
Програма вступного іспиту з іноземної мови базується на знаннях,
уміннях та навичках абітурієнтів із основних видів мовленнєвої діяльності
(говоріння, аудіювання, читання та письмо), які забезпечують необхідну
комунікативну спроможність у сфері ситуативного спілкування в усній та
письмовій формах у межах тематики, передбаченої програмою середньої
школи.
Тематика для ведення усного спілкування
Блок № 1
(Про себе)

1. Про себе і свою сім’ю.
2. Моя квартира.
3. Мій робочий день.
4. Мій день відпочинку.
5. Моя школа.

Блок № 2
(Повсякденне життя.
Дозвілля.)

1. Канікули, відпустка.
2. Моя улюблена книга.
3. Подорож.
4. У магазині.
5. Мій улюблений письменник.

Блок № 3
(Україна)

1. Київ – столиця України.
2. Відомі діячі України.
3. Біля карти України.

Блок № 4
(Країна, мову
якої вивчаю:
Великобританія, США)

1. Країна, мову якої я вивчаю.
2. Столиця країни, мову якої я вивчаю.
3. Відомі люди країни, мову якої я вивчаю.

Навчальний матеріал з англійської мови

1. Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою
речення в українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення.
Типи питань.
2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.
3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів (Indefinite,
Continuous, Perfect (Present)).
4. Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу
пасивного стану. Узгодження часів.
5. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи
перекладу. Інфінітив, функції та способи перекладу. Герундій, функції
та способи перекладу.
6. Модальні дієслова та їх еквіваленти.
7. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.
8. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів
із закінченням -ing,-ed.
9. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.
10. Артикль.
11. Займенник

(загальні

відомості).

Особові,

присвійні,

вказівні

займенники. Неозначені займенники some, any і заперечний займенник
no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий
займенник

one. Три

функції

one. Підсилювальні

та

зворотні

займенники.
12. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння.
13. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул,
хронологічних дат, позначень часу.

Критерії оцінювання відповіді
Зараховано – відповідь відповідає всім вимогам. Темп мовлення близький
до природного, хороша реакція у бесіді на тему, різноманітність мовних
засобів та вірне їх використання, добрі знання фактичного матеріалу.
Допускаються обмовки та незначна кількість не грубих помилок.
Незараховано – відповідь не відповідає основним вимогам. Слабкий
рівень знань, умінь, навичок усного мовлення. Погане знання фактичного
матеріалу. Бесіда проходить на елементарному рівні, при незначному
розумінні прочитаного чи прослуханого.
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