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ВСТУП
Співбесіда з іноземної мови на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
проводяться з метою перевірки:
- знань та навичок з орфографії іноземної мови;
- володіння лексикою іноземної мови в межах програми з іноземних мов
закладів середньої освіти;
- знань базової граматики іноземної мови;
- володіння функціональними стилями письмового мовлення в межах,
визначених шкільною програмою;
- вміння використовувати іншомовні знання та мовленнєві навички при
перекладі речень з рідної мови на іноземну, дотримуючись
орфографічних, лексичних, граматичних та стилістичних норм;
- з метою оцінювання потенційних можливостей вступників
використовувати іноземну мову у процесі навчання у ВТЕІ ДТЕУ.
Вступники проходять співбесіду з тієї іноземної мови, з якої вони
складали тест під час зовнішнього незалежного оцінювання.

1 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Граматична компетенція
Головна мета – перевірка сформованості у вступників навичок
використання граматичних структур у реальній мовній комунікації.
Вступники повинні:
•
продемонструвати знання видо-часових форм і категорій стану
дієслів; модальних дієслів та їх еквівалентів; умовних речень та
правил узгодження часів; неособових форм дієслова;
•
продемонструвати знання основних категорій іменника,
прикметника, прислівника; типів займенників; вживання
артиклів;
•
правильно використовувати граматичні структури, передбачені
програмами з іноземних мов закладів середньої освіти.
Лексична компетенція
Головна мета полягає у перевірці рівня сформованості лексичної
компетенції вступників, тобто засвоєння програмного лексичного матеріалу,
сформованості у вступників лексичних навичок (утворення, вживання і
розуміння іншомовної лексики).
Вступники повинні продемонструвати:
• навички правильного вживання лексики, передбаченої програмами з
іноземних мов для загальноосвітніх середніх навчальних закладів;
• навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць,
що належать до потенційного словника.

Орфографічна компетенція
Головна мета – перевірка сформованості у вступників орфографічних
навичок письма. Вступники повинні вміти орфографічно правильно
оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені програмами з
іноземних мов закладів середньої освіти.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Граматика
І. Морфологія
1. Іменник.
Морфологічна будова іменників. Число іменників. Утворення множини
іменників. Особливі випадки утворення множини іменників. Злічувані й
незлічувані іменники. Множина збірних, складних та складених іменників.
Відмінювання іменників. Функції іменників у реченні.
2. Артикль.
Вживання неозначеного артикля. Вживання означеного артикля.
Відсутність артикля. Вживання артикля перед власними іменниками; перед
абстрактними іменниками; перед географічними назвами; перед назвами
готелів, газет, журналів, театрів, музеїв тощо; перед назвами сезонів, місяців,
днів; в сталих словосполученнях. Особливості вживання артикля перед
іменниками church, college, hospital, school, university, prison. Вживання
артикля в сталих словосполученнях. Переклад означеного та неозначеного
артиклів на українську мову.
3. Прикметник.
Морфологічна будова прикметників. Ступені порівняння якісних
прикметників. Порівняльні конструкції з прикметниками. Субстантивовані
прикметники. Порядок уживання прикметників перед іменником.
Прикметники, що закінчуються на –ing, -ed. Прикметники, що вживаються з
прийменниками.
4. Числівник.
Кількісні числівники. Порядкові числівники. Вживання числівників.
5. Займенник.
Особові займенники. Вживання займенника it. Присвійні займенники.
Зворотні займенники. Взаємні займенники. Вказівні займенники. Питальні
займенники. Сполучні займенники. Відносні займенники. Означальні
займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Кількісні
займенники.
6. Дієслово.
Морфологічна будова дієслів. Особові і неособові форми дієслова.
Неправильні дієслова. Уживання дієслів з прийменниками. Способи дієслова.
Прості часи а активному стані: Present Simple, Past Simple, Future Simple, to
be going to, Future Simple in the Past. Тривалі часи в активному стані.
Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous. Дієслова, що не
вживаються в часових формах Морфологічна будова прикметників. Доконані
часи в активному стані. Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect.
Доконано-тривалі часи в активному стані. Порівняльне вживання видо-

часових форм дієслова. Пасивний стан дієслова. Уживання Passive Voice.
Переклад дієслів у Passive Voice українською мовою. Модальні дієслова can,
may, must, shall, sbould, ought to, will, would, need, dare, be to. Еквіваленти
модальних дієслів can, may, must. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Форми
умовного способу в англійській мові, їх значення та вживання.
7. Неособові форми дієслова.
Інфінітив. Уживання інфінітива без частки to. Функції інфінітива в
реченні. Об’єктний інфінітивний комплекс. Переклад об’єктного
інфінітивного комплексу українською мовою. Суб’єктний інфінітивний
комплекс. Переклад суб’єктного інфінітивного комплексу українською
мовою. Прийменниковий інфінітивний комплекс. Дієприкметник. Форми і
функції дієприкметника теперішнього часу в реченні. Функції
дієприкметника минулого часу в реченні. Об’єктний дієприкметниковий
комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс. Герундій. Уживання
герундія.
8. Прислівник.
Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Порівняльні
конструкції з прислівниками. Порівняльне вживання деяких прислівників.
Місце прислівників у реченні.
9. Прийменник і сполучник.
Місце прийменника в реченні. Значення та вживання прийменника.
Значення і склад сполучників.
ІІ. Синтаксис
1. Типи речень.
Типи питальних речень. Загальні запитання. Спеціальні запитання.
Альтернативні запитання. Розділові запитання. Окличні речення.
Спонукальні речення.
2. There is / There are.
Узгодження присудка з підметом.
3. Порядок слів в англійському розповідному реченні.
Місце додатка в реченні. Місце означення в реченні. Місце обставин в
реченні. Зворотний порядок слів, або інверсія.
4. Складносурядні і складнопідрядні речення.
Підрядні підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні
додаткові речення. Підрядні означальні речення. Підрядні обставинні
речення. Підрядні речення часу, місця, причини, мети, наслідку, способу дії
та порівняння, умови.
5. Узгодження часів. Непряма мова.
Непрямі накази, прохання, попередження, пропозиції, запрошення,
згода, відмова, поради. Непрямі запитання.

НІМЕЦЬКА МОВА
Граматика
І. Морфологія
1. Іменник.
Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. Множина
іменників. Особливі випадки утворення множини.
2. Артикль.
Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля.
Вживання нульового артикля. Відмінювання артиклів.
3. Займенник.
Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному
відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser;
присвійних займенників wer та was. Вживання присвійних займенників,
відносних займенників. Відмінювання і вживання неозначених займенників.
Заперечні займенники. Займенник es. Зворотний займенник sich.
4. Прикметник.
Вживання короткої форми прикметників. Відмінювання прикметників.
Утворення і вживання ступенів порівняння прикметників. Субстантивація
прикметників.
5. Прислівник.
Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.
6. Дієслово.
Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у
Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt. Вживання Präsens
у значенні теперішнього і майбутнього часу. Утворення і вживання усіх
часових форм дієслів у пасивному стані. Модальні дієслова. Основні випадки
вживання інфінітива з часткою zu. Інфінітивні групи.
7. Прийменник.
Вживання прийменника з подвійним керуванням; прийменників, що
вимагають давального відмінка: aus, nach, mit, von, zu, bei, seit,
außer,entgegen, gegenüber; прийменників з родовим відмінком wahrend; зі
знахідним відмінком: für, durch, ohne, um, gegen, bis, entlang. Вживання
прийменників з Dativ, з Dativ абоAkkusativ, Akkusativ, Genitiv, Nominativ.
ІІ. Синтаксис
Вступники повинні вміти перекладати складносурядні речення та
складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучником nachdem;
складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться

сполучними словами der, die, dasв усіх відмінках. Речення з пасивною
конструкцією Präsens, Imperfekt Passive. Речення з конструкцією: haben або
sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv
Passiv, Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, виражене
Partizip I, Partizip II.
ФРАНЦУЗСЬКА МОВА
Граматика
І. Морфологія
1. Іменник.
Вживання іменників у множині. Артикль. Вживання означеного і
неозначеного артиклів у їх основному значенні. Вживання скороченої форми
означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання
партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du
pain, du courage). Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.
Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з
іменниками.
2. Прикметник.
Вживання жіночого роду, вживання ступенів порівняння. Неозначені
прикметники. Питальний прикметник. Множина прикметників.
3. Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і
додатка (me, te, le, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового
займенника on, вживання займенника у.
4. Прислівник.
Вживання ступенів порівняння прислівників.
5. Дієслово.
Вживання часових форм Présent de L’Indicstif, Passé composé, Futur
simple, Futur immédiat, Imparfait дієслів І, ІІ та ІІІ груп, що вивчаються
відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних
дієслів у вивчених часових формах: Passé immédiat, plus-que-parfait, passé
simple, future antérieur. Утворення Subjonctif passé, Participe passé.
Узгодження particip le passé дієслів, що відмінюються з avoir. Participe passé
compose, Participe présent, Gérondif. Вживання Impératif (2 особа однини і
множини та 1 особа множини).
Вступники повинні розпізнавати, розуміти та перекладати з
французької мови на українську мову і навпаки: Forme passive, Conditionnel
Passé, безособові форми дієслова, утворення Subjonctif Présent, вживання
Sunjonctif у підрядних додаткових реченнях, Subjonctif у підрядних

означальних та обставинних реченнях, дієслівні перефрази, абсолютний
дієприкметниковий зворот, узгодження часів дійсного способу.
ІІ. Синтаксис
Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком.
Вживання дієслова ȇtre як зв’язки (Nous sommes danc la cour). Вживання
питального речення est-ceque з питальними словами (Qú va-t-il?). Вживання
заперечної форми речення ne…pas, ne… rien, ne…jamais.
ІСПАНСЬКА МОВА
І. Морфологія.
Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів.
Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у
роді та числі. Ступені порівняння прикметників. Особливі форми
прикметників.
Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання
займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.
Дієслово. Дієслівні часи ModoIndicativo (Presente, Pretéritoperfecto,
Pretéritoimperfecto, Pretéritoindefinido, Pretéritopluscuamperfecto, Futurosimple),
ModoSubjuntivo
(Presente,
Pretéritoperfecto
(рецептивний
рівень),
Pretéritoimperfecto,
Pretéritopluscuamperfecto
(рецептивний
рівень).
Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні
конструкції. Герундій. Прислівник. Вживання ступенів порівняння
прислівників.
Сполучники. Вживання сполучників.
ІІ. Синтаксис
Структура різних типів речень. Прості речення. Безособові речення.
Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. Узгодження дієслівних
часів у складнопідрядних реченнях. Пряма і непряма мова. Словотворення.
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників,
прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів; зменшувальних і
збільшувальних суфіксів окремих слів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА СПІВБЕСІДУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА)

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.
Література 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 в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни,
мова якої вивчається.
Музеї, виставки.
Кіно, телебачення.
Обов’язки та права людини.
Міжнародні організації, міжнародний рух.
ІІІ. Освітня сфера
Освіта, навчання, виховання.
Шкільне життя.
Улюблені навчальні предмети.
Система освіти в Україні ат в країні, мова якої вивчається.
Іноземні мови у житті людини.

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ
І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ
Вступнику на співбесіді задають щонайменше три запитання з переліку
питань програми.
Якщо вступник не відповідає на питання або розкриває суть запитання
на 10-50%, то відповідь оцінюється від 0 до 99 балів.
Якщо вступник розкриває питання на 60-80%, демонструючи
послідовне розкриття змісту матеріалу, поставленого питання та володіння
спеціальною термінологією, допускаючи деякі неточності, то відповідь
оцінюється від 100 до 160 балів.
Якщо вступник розкриває питання на 90-100%, вільно володіє
спеціальною термінологією, вміє узагальнювати та систематизувати, то
відповідь оцінюється від 161 до 200 балів.
У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена
комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
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співбесіди
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Інга ПАСЛАВСЬКА

_______________ Тетяна ШЕВЧУК

