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1. Пояснювальна записка 
Програму вступного випробування з англійської мови для абітурієнтів, що вступають на 1 курс навчання за освітньо-кваліфікаційним 

ступенем «Фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти розроблено на основі Закону «Про загальну середню 

освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземна мова». 

В ній ураховано статус англійської мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні 

інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, 

готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і  технології 

навчання іноземної мови . 

         Досконале володіння англійською мовою – важлива умова формування особистості майбутнього спеціаліста, становлення його світогляду, 

запорука професійної кар'єри. 

 Випробування з англійської мови є обов'язковим під час вступу до Коледжу; він дає змогу виявити не тільки рівень орфографічних, 

лексико-граматичних, комунікативних можливостей абітурієнта, а його загальний розвиток. 

Під час вступу до Фахового Коледжу ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» на базі 9 класів 

абітурієнти складають вступне випробування з англійської мови (письмово) у формі тесту. 

Вступники повинні знати: 

 основні мовні норми; 

 особливості та принципи англійського правопису; 

 найважливіші фонетичні, орфографічні, пунктуаційні правила; 

 морфологічні ознаки та особливості частин мови. 

 

Основними комунікативними уміннями є: 

 уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної 

інформації і як засіб оволодіння нею;  

 уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань. 

2. Зміст програми 

 

2.1.Тематика ситуативного спілкування 

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня, зовнішність, риси характеру, обов’язки в сім’ї, сімейні традиції автобіографія); Одяг, їжа,  

напої Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули); Подорож (загальні відомості про Великобританію, Україну); Рідне місто/ село; 

Свята і традиції Покупки (відвідування магазинів); Харчування (традиції харчування приготування їжі, сервiровка столу); Подорож (підготовка 

до подорожі); Великобританія (Лондон); Україна (Київ); Шкільне життя (улюблений предмет); Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми 

захворювань) Кіно і театр; Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції); Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по 

листуванню) Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой); Засоби масової інформації (преса, 

телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо- /телепередача); Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування 

концерту); Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля); Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, 

клуби, табори); Наука і технічний прогрес; Робота і професія (професії, вибір професії) 

2.2. Мовленнєві функції 

 описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події; 

  характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми; 

 висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;  

 порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;  

 розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;  

 запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;  

 аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку; 

 розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей; 

 пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;  

 висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, раді сть тощо);  

 надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.  

 

2.3.Граматична лінгвістична компетенція 



3 
 

 

Дієслово: Часові форми: Present/Past/ Future Simple; Present; Perfect. Модальні дієслова: can, could, may, must, have to, should, must/mustn’t, should, 

may, ought to, can, will, might / could, need / needn’t. Модальні вирази: to be allowed to, to let / make smb do. Стверджувальна, питальна та заперечна 

форми дієслова y Past Perfect та Past Continuous. Стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect (Acive, Passive), Future-in-the-Past. 

Пасивний стан дієслова (Present Simple, Past Simple). Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання. Герундій 

 Іменник: однина, множина (винятки); присвійний відмінок. Злічувані та незлічувані  

Прикметник: ступені порівняння (двоскладові та багатоскладові прикметники).  

Прийменник: місця, напрямку, часу.  

Прислівник: частотні (seldom, sometimes, often), часу, ступеня (enough, too), часу (already, jast, yet, etc.), yet, never з дієсловом у Present Perfect 

Займенник: особові, присвійні, зворотні.  

Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля. 

Сполучник: so, as...as, so...as. So do I Neither... nor... Either... or... if, when, as soon as, till, until, etc 

Складносурядні, складнопідрядні речення. 

 

2.4.Лексична лінгвістична компетенція 

Члени родини. Час. Щоденні справи. Предмети одягу. Продукти харчування. Напої. Види відпочинку та занять. Свята. Природні явища. 

Назви навчальних предметів. Види діяльності на уроці. Зовнішність людини. Назви рис характеру. Види магазинів. Основний асортимент товарів. 

Ціна. Гроші. Розміри одягу. Назви страв. Види спорту. Види транспорту. Предмети багажу. Проїзні документи. Визначні місця столиць. Види 

діяльності на уроках. Види домашніх обов’язків. Родинні свята. Кухонні прилади. Посуд. Види обробки продуктів харчування. Медичні заклади. 

Медичні працівники. Симптоми захворювань. Лікарські засоби. Спортсмени. Види спортивних змагань. Спортивні клуби, секції. Визначні місця. 

Види позакласних заходів. Повсякденні дії. Види дозвілля. Активний відпочинок. Кореспонденція. Літературні жанри. Робота в бібліотеці. 

Періодичні видання. Рубрики. Музичні жанри/інструменти. Географічні поняття. Види ландшафтів. Типи шкіл. Навчальний персонал. Система 

оцінювання. Правила поведінки. Особисті дані. Природні ресурси. Рослинний і тваринний світ. Види радіо - і телепрограм. Течії молодіжної 

культури. Клуби і товариства. Відомі вчені. Винахідники і винаходи. Пам’ятки культури. Характеристики професій. Фактори впливу на вибір 

професії. 

2.5.Мовленнєва компетенція 

Читання 

Вступники 

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

  знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки,  

малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);  

 переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації. Обсяг – не менше 800 друкованих знаків. 

Письмо  

Вступники 

 заповнюють анкету тощо;  

 пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;  

 пишуть записку, повідомлення для друга / члена сім’ї; 

 пишуть лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти. Обсяг — 

не менше 16 речень. 

 

3. Критерії оцінювання знань вступників 

Вступне випробування з англійської мови складається з трьох завдань, які входять до кожного з білетів.  

Перше завдання: виконання лексико-граматичного тесту (10 речень), в якому треба обрати вірну відповідь з двох або декількох 

запропонованих варіантів. 

Друге завдання: читання тексту і виконання вправ до тексту. 

Третє завдання: письмове повідомлення на задану тему (80-100 слів). 

 Критерії оцінювання тексту: 

• Змістовий вияв і композиційне оформлення. Текст має бути змістовно наповненим, всі умови, зазначені у ситуації 

спілкування мають бути опрацьовані. 
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•  Структура тексту та зв’язність. Текст має бути логічно і послідовно викладеним, мати з’єднувальні елементи. Письмове 

висловлення має відповідати заданому формату (особистий чи офіційний лист). У тексті мають бути сполучники сурядності та підрядності, слова-

зв’язки, вставні слова тощо. 

  Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повинні повністю відповідати меті написання. У листі мають 

використовуватися лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру. У листі наявні 

привітання (greeting); вступ (opening remarks). Основна частина (main body) обов’язково має бути структурована, наявні три змістові абзаци (або 

два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац); кінцівка (closing remarks); прощання (ending); підпис (name) - вигадане ім’я 

або ім’я та прізвище відповідно до формату листа.  

• Використання лексики: лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом. Має бути продемонстрований 

 достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність лексичних помилок (максимум три), 

що не впливають на розуміння написаного. 

• Використання граматики (морфологія; синтаксис; орфографія).   Робота не містить помилок або є помилки (максимум 

вісім), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на вживання числа й особи в дієслівних часових формах; порушення порядку слів у 

реченні; вживання частки to з інфінітивом; вживання незлічуваних іменників (типу advice).  

 Час, відведений для випробування – 2 години.      

Максимальна сума балів – 12. Сума балів, нарахованих за правильно виконані вступником завдання переводиться в оцінку за 12-

бальною системою оцінювання з подальшим переводом за двохсотбальною шкалою згідно до Правил прийому до Фахового Коледжу ЗВО 

«МНТУ» у 2020 році (таблиця 1). 

«Початковий» рівень знань: 

1 бал - абітурієнт уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався; знає найбільш поширені вивчені 

слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки; уміє писати вивчені слова, допускаючи при цьому 

велику кількість орфографічних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок.  

2 бали - абітурієнт вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався; знає найбільш 

поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає орфографічні, лексичні, граматичні і 

стилістичні помилки; уміє писати вивчені словосполучення. 

3 бали - абітурієнт вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався; використовує в 

мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану 

тему, допускає орфографічні, лексичні, граматичні і стилістичні помилки; уміє писати прості непоширені речення відповідно до комунікативної 

задачі, проте зміст повідомлення недостатній за обсягом для розкриття теми та інформативно ненасичений.  

«Середній» рівень знань: 

4 бали - абітурієнт уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі, уміє 

частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал; уміє 

виконувати комунікативну задачу, використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури, генерує елементарну 

оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору; уміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та 

граматичних структур, допускаючи помилки, які ускладнюють  розуміння тексту; 

5 балів - абітурієнт розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі; вміє 

читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися, уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується 

знайомий мовний матеріал; уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів 

логічного зв'язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність ужитих структур, моделей тощо.  

6 балів - абітурієнт вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текста х 

використовується знайомий мовний матеріал; уміє написати коротке повідомлення/лист за зразком у відповідності до поставленого 

комунікативного завдання, при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та посередня різноманітність ужитих структур, моделей 

тощо. 

«Достатній» рівень знань: 

7 балів - абітурієнт уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру; уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою 

за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних 

структур, допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, 

моделі тощо; 



5 
 

8 балів - абітурієнт вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити й аналізувати 

потрібну інформацію; уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці та граматичні структури , не допускає 

багато помилок; уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при  

використанні лексичних одиниць, допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, 

різноманітні структури, моделі тощо; 

9 балів - абітурієнт вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її 

та робити відповідні висновки; у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає 

граматичних і лексичних помилок; уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних 

помилок, які не ускладнюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо 

«Високий» рівень знань: 

10 балів - абітурієнт вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, установлюючи логічні 

зв'язки всередині речення та між реченнями; уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого 

листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури у відповідності до комунікативного завдання, використовуючи 

достатню кількість ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо; 

11 балів - абітурієнт уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки в рамках тексту та між його 

окремими частинами; уміє логічно й у заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи 

граматичні структури й лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок; уміє 

написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов'язаних з повсякденним життям.  

12 балів - абітурієнт розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух подану фактичну інформацію в 

повідомленні; уміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом, у повному обсязі розуміє 

тему прочитаного тексту різного рівня складності; уміє вільно висловлюватись і вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно 

користуючись мовними та мовленнєвими засобами; уміє подати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з комунікативним завданням, 

висловлюючи власне ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури.  

Таблиця 1 

ТАБЛИЦЯ 

переведення загальної оцінки вступника в шкалу 100-200* 

1 100  4 120  7 150 
 

10 180 

1,1 100  4,1 121  7,1 151 
 

10,1 181 

1,2 100  4,2 122  7,2 152 
 

10,2 182 

1,3 100  4,3 123  7,3 153 
 

10,3 183 

1,4 100  4,4 124  7,4 154 
 

10,4 184 

1,5 100  4,5 125  7,5 155 
 

10,5 185 

1,6 100  4,6 126  7,6 156 
 

10,6 186 

1,7 100  4,7 127  7,7 157 
 

10,7 187 

1,8 100  4,8 128  7,8 158 
 

10,8 188 

1,9 100  4,9 129  7,9 159 
 

10,9 189 

2 100  5 130  8 160 
 

11 190 

2,1 101  5,1 131  8,1 161 
 

11,1 191 

2,2 102  5,2 132  8,2 162 
 

11,2 192 

2,3 103  5,3 133  8,3 163 
 

11,3 193 

2,4 104  5,4 134  8,4 164 
 

11,4 194 

2,5 105  5,5 135  8,5 165 
 

11,5 195 

2,6 106  5,6 136  8,6 166 
 

11,6 196 

2,7 107  5,7 137  8,7 167 
 

11,7 197 

2,8 108  5,8 138  8,8 168 
 

11,8 198 

2,9 109  5,9 139  8,9 169 
 

11,9 199 



6 
 

3 110  6 140  9 170 
 

12 200 

3,1 111  6,1 141  9,1 171 
   

3,2 112  6,2 142  9,2 172 
   

3,3 113  6,3 143  9,3 173 
   

3,4 114  6,4 144  9,4 174 
   

3,5 115  6,5 145  9,5 175 
   

3,6 116  6,6 146  9,6 176 
   

3,7 117  6,7 147  9,7 177 
   

3,8 118  6,8 148  9,8 178 
   

3,9 119  6,9 149  9,9 179 
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