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Мета та завдання фахового вступного випробування для здобуття
освітнього ступеня бакалавра: Галузь Філологія, Спеціальність 035 Філологія
(англійська), Освітня програма Філологія (англійська) (скорочений термін
навчання) на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра), здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки).
Особи, що здобули базову або повну вищу освіту (рівня бакалавр,
спеціаліст, магістр) за іншою спеціальністю і планують отримати освіту за
спеціальністю 035 Філологія (англійська) за скороченим терміном навчання,
мають відбути вступне фахове випробування з навчальної дисципліни «Вступ
до спеціальності».
Мета: перевірка готовності абітурієнтів до навчання за скороченою
програмою, лексична та граматична (англійська мова) компетенція, специфіка
іноземних мов, англійської зокрема, особливості виконання професійної
викладацької діяльності.
Оскільки абітурієнти прагнуть навчатися новому для себе фаху за
скороченою програмою, вони мають орієнтуватися в питаннях мовної
(англійська) компетенції, розуміти англійську мову на слух, володіти
навичками читання англомовних текстів, володіти фонетичними навиками,
вміти сформулювати як усне так і письмове повідомлення.
Компетенції, якими мають володіти вступники:
Вступні випробування перевіряють рівень підготовки слухачів з англійської
мови. Вони повинні:
Знати:


правила словесного і логічного наголосу;



інтонаційне оформлення різнотипних англійських речень;



знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;



знати формальні правила семантичних моделей породження речень і
висловлювань;



головні граматичні правила, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної
англійської мови;

різні властивості слова: його семантику, систему форм слова, словотворчу
структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
Вміти:


робити правильний словесний і логічний наголос;



інтонаційно оформлювати різні типи речень;



практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської
діяльності відповідно до програми курсу;



працювати зі словниками;



практично володіти основними граматичними темами;



адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись
параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;

описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення,
отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій
мові;

вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні
орієнтири;

дотримуючись правил орфографії написати приватний чи офіційний лист,
написати твір відповідно до тематики курсу і т.д.
Граматична тематика
 Tense forms: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous tenses;
 Sequence of tenses;
 Passive voice;
 Conditional and Subjunctive;
 Modal verbs;
 Infinitive, complexes with the Infinitive;
 Participle, complexes with the Participle;
 Gerund;
 Noun, plural of nouns, possessive of nouns;
 Article;
 Pronoun;
 Adjective, degrees of comparison;
 Syntax, types of sentences;
 Interrogative sentences;
 Word order;
 Simple sentences;
 Complex and compound sentences.

Лексична тематика
 About my self;
 My family;
 My hometown;
 My motherland;
 Kyiv–the capital of Ukraine;
 Customs and traditions of Ukraine;
 My favourite Ukrainian writer (poet);
 Great Britain;
 London–the capital of Great Britain;
 Customs and traditions of Great Britain;
 My favourite English or American writer (poet);
 USA;
 New-York– the heart of the USA;
 Customs and traditions of the USA;
 Friends,what makes a good friend;
 Education, reasons why to study;
 Jobs, what makes a good job;
 Career success;
 Hobbies and pastime;
 My favourite book;
 Leisure and entertainment;
 Sports, outdoor and indoor sports;
 Travel, the place I’d like to go to;
 Technological development;
 Advantages and disadvantages of computer technologies;
 Advantages and disadvantages of the Internet;
 Ambition and success;
 Happiness, what makes you happy or unhappy;

 Environmental problems;
 Shopping, my attitude to shopping;
 Food, my favourite dishes;
Фахове вступне випробування для здобуття освітнього ступеня
бакалавра: Галузь Філологія, Спеціальність 035 Філологія (англійська), Освітня
програма Філологія (англійська) (скорочений термін навчання) на основі
ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки) відбуватиметься у формі тестування за
поданими у програмі питаннями.
Програма вступних випробувань для слухачів укладена згідно
зазначених вище вимог на основі навчальної програми з англійської мови для
середніх шкіл.
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