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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків, вихід України на 

міжнародний ринок спричинили необхідність підготовки фахівців, які б 

володіли іноземною мовою (ІМ) на професійному рівні. Володіння ІМ стало 

нагальною потребою сучасного фахівця, адже воно дозволяє реалізувати різні 

аспекти професійної діяльності, а саме: своєчасно знайомитися й долучатися до 

новітніх технологій, відкриттів і тенденцій у розвитку науки і техніки, 

встановлювати професійні контакти із зарубіжними партнерами тощо. 

Пропонована програма вступного випробування створена з урахуванням 

основних положень Державного стандарту базової середньої освіти, навчальних 

досягнень випускників закладів освіти (рівень В1) та рівнів навчальних 

досягнень випускників закладів світи І-ІІ рівнів акредитації, викладених у 

змісті чинної програми з іноземних мов для навчальних закладів України, що 

готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної 

комунікативності уніфікується за видами і формами виконання та враховує 

особливості іноземної мови. 

Об’єктами контролю є перевірка навичок читання, лексичного і 

граматичного аспекта іншомовної комунікації через використання мови. 

Загальною метою вступного випробування є визначення рівня 

сформованості знань, вмінь та навичок, які пов’язані з усіма видами 

мовленнєвої діяльності іноземною мовою та сприяють ефективному 

функціонуванню здобувачів вищої освіти у культурному розмаїтті навчального 

та професійного середовищ. Зокрема оцінюються 1) діапазон граматичних 

форм та структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять та 2)  діапазон словникового запасу, що є необхідним в 

повсякденній та професійній сферах 

За Рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти випускники вищих 



немовних навчальних закладів мають володіти професійно орієнтованими 

іншомовними навичками і вміннями в усіх видах мовленнєвої компетенції, 

рівень сформованості яких визначається на основі освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця. 

 

Елементарний користувач (Basic 

user) 

 

А1 – Інтродуктивний (breakthrough) 

А2 – Середній (waystage) 

 

Незалежний користувач 

(Independent user) 

 

В1 – Рубіжний (threshold) 

В2 – Просунутий (vantage) 

 

Досвідчений користувач (Proficient 

user) 

 

С1 – Автономний (effective operational 

proficiency)  

С2 – Компетентний (mastery) 

 

Вступники до Луцького національного технічного університету на 

навчання для здобуття ступеня "Бакалавр"  (з нормативним терміном) на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 

спеціальність 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) повинні 

продемонструвати рівень незалежного користувача. Цей рівень володіння ІМ 

забезпечує особі академічну і професійну мобільність, і дозволяє продовжити 

навчання на спеціальності Філологія (Прикладна лінгвістика) для здобуття 

ступеня бакалавра.  

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Згідно з вимогами Програми здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста абітурієнт повинен: 

1. розуміти основний зміст адаптованих текстів у межах конкретних 

та абстрактних тем; 

2. висловлюватись в усній та письмовій формах з широкого кола тем, 

виражаючи свою думку з певної проблеми; 



3. встановлювати, підтримувати і розвивати взаємовідносини з 

носіями іноземної мови, що вивчається; 

4. розуміти реальні та літературні розповіді та оповідання, 

розповідати епізоди з реального життя; 

5. робити лексичний аналіз художнього тексту в обсязі однієї 

сторінки; 

6. активно володіти базовою граматикою й основними граматичними 

явищами, характерними для загальнонаукового й професійного мовлення; 

7.  володіти основами публічного мовлення – робити підготовлені 

повідомлення, доповіді, виступати на наукових конференціях; 

8. брати участь у дискусії на теми, пов'язані з досліджуваною 

спеціальністю; формулювати запитання й відповідати на них;  

9. володіти основними навичками та вміннями письмової комунікації, 

необхідними для листування в професійних і наукових цілях. 

А це означає, що на вступному випробуванні з ІМ кандидати повинні 

продемонструвати високий рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції, необхідної йому в професійній діяльності. 

 

ПРОГРАМА 

вступного випробування із дисципліни 

«Іноземна мова» 

 Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено 

відповідно до вимог програми з англійської мови для професійного спілкування 

(ESP/АМПС – рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист 

Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-481 від 02.03.2005 р.)). 

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а 

також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).  

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-

семантичним матеріалом з фаху. У розділі „Граматика” перевіряються 



граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу. У розділі 

„Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї 

тексту, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові 

завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-

мовленнєвої діяльності. 

Лексика 

І. Особистісна сфера 

- Повсякденне життя і його проблеми 

- Сім’я. Родинні стосунки 

- Характер людини 

- Режим дня 

- Здоровий спосіб життя 

- Дружба, любов 

- Стосунки з однолітками, в колективі 

- Світ захоплень 

- Дозвілля, відпочинок 

- Особистісні пріоритети 

- Плани на майбутнє, вибір професії 

ІІ. Публічна сфера 

- Навколишнє середовище 

- Життя в країні, мова якої вивчається 

- Подорожі, екскурсії 

- Культура і мистецтво в Україні та в країні, мова якої вивчається 

- Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається 

- Засоби масової інформації 

- Молодь і сучасний світ 

- Людина і довкілля 

- Одяг 

- Покупки 

- Харчування 



- Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки 

- Україна у світовій спільноті 

- Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається 

- Традиції та звичаї України та країни, мова якої вивчається 

- Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої 

вивчається 

- Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та в 

країні, мова якої вивчається 

- Музеї, виставки 

- Кіно, телебачення 

- Обов’язки та права людини 

- Міжнародні організації, міжнародний рух 

 

Граматика 

- Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. Використання 

іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок. 

-  Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. 

Нульовий артикль. 

- Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. Звороти типу: as…as, not so…as, the more…the better. 

- Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення. Порядкові 

числівники. 

-  Займенник. Види займенників. Вживання займенників. 

-  Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. 

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та 

неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. 

Модальні дієслова. Participle І, Participle ІІ. 

- Фразові дієслова з : get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, 

give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. 

-  Структура to be going to do smth. 



- Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники 

місця і часу. Основні прислівникові звороти. 

- Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.  

 - Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Вживання 

сполучників сурядності та підрядності. 

Синтаксис 

- Структура різних типів речень. Прості речення. Безособові речення. 

Складні речення (складносурядні  і складнопідрядні). 

- Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів в англійському реченні. 

Головні та другорядні члени речення. Конструкція there + to be. 

- Пряма і непряма мова. 

- Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях 

- Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, 

прикметників і дієслів. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ 

Правильне виконання тесту (30 завдань) оцінюється у 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється таким чином: 

Перший рівень складності. 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються у 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали 

(20 балів : 10 завдань = 2 бали).  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності. 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 3 бали 

(30 балів : 10 завдань = 3 бали).  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

 

 

 



Третій рівень складності. 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється у 5 балів 

(50 балів : 10 завдань = 5 балів).  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
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