
  

 



 
 

 



ВСТУП 

 

 Вступні екзамени 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 КНТЕУ. 

 Вступники складають екзамен з тієї іноземної мови, з якої вони 

складали тест під час зовнішнього незалежного оцінювання.    

 

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. 

   

  Тематика для ситуативного спілкування та вивчення: 

  

 Я, моя сім’я, друзі: особистість, стосунки з товаришами, батьки і діти, 

толерантне ставлення до оточуючих. 

 Дозвілля і спорт: ставлення до спорту, спортивні події, враження від 

матчу, змагань, роль спорту в житті особистості та суспільства. 

 Культура харчування: здоровий спосіб життя, особисті пріоритети, 

заклади громадського харчування, національна кухня країн, мова яких 

вивчається, та України. 

 Природа і погода: погода, клімат в Україні та країнах, мова яких 

вивчається, природні катаклізми та їх наслідки. 

 Природа і довкілля: вплив науково-технічного прогресу на життя 

людини і довкілля. 

 Мистецтво: жанри мистецтва, кіно, театр, живопис, телебачення,   

вплив мистецтва на  естетичний розвиток людини. 

 Мова та література: мови світу, українська та міжнародні мови, 

література і її вплив на духовний розвиток людини, видатні письменники і 

поети України та країн, мова яких вивчається. 

 Живопис: відомі художники України та країн, мова яких вивчається, , 

відвідування музею, виставки та галереї. Вплив живопису на духовний 

розвиток людини. 

 Музика: музичні жанри, колективи, естетичний вплив, музичні події, 

видатні музиканти минулого і сьогодення. 

 Наука і технічний прогрес: сучасні засоби комунікації і комп’ютерні 

технології. 

 Шкільне життя: навчання в школі, випускні іспити, освiта в Україні й 

за кордоном. 

 Молодь і молодіжна культура: життя і проблеми молоді, молодіжний 

рух в Україні та у світі. 

 Робота і професії: уміння та навики, вимоги до професійних якостей 

та кваліфікації, вибір професії, пошук роботи, планування майбутнього. 

 Країни, мова яких вивчається: географічні, кліматичні, економічні, 

політичні особливості. Великі місті. Визначні історичні події. Культура, 

мистецтво, література. 

 Україна: географічні, кліматичні, економічні, політичні особливості. 

Великі місті. Визначні історичні події. Культура, мистецтво, література. 

 Україна у світі: суспільно-політичне життя в країні, представницькі 

місії за кордоном, міжнародне співробітництво. 

 

 



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 Pr sent de L’Indicstif, Pass  compos , Futur 

simple, Futur imm diat, Imparfait дієслів І, ІІ та ІІІ груп, що вивчаються 

відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних 

дієслів у вивчених часових формах: Pass  imm diat, plus-que-parfait, pass  

simple, future ant rieur. Утворення Subjonctif pass , Participe pass . 

Узгодження particip le pass  дієслів, що відмінюються з avoir. Participe pass  

compose, Participe pr sent, G rondif. Вживання Imp ratif (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 

Pass , безособові форми дієслова, утворення Subjonctif Pr sent, 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 (Q  va-t-il?). Вживання 

заперечної форми речення ne…pas, ne… rien, ne…jamais. 

 

 

 Форма проведення вступного екзамену – письмовий тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з іноземної мови для здобуття  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Цілі письмового тестування з іноземної мови: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам 
навчальних програм; 

- оцінити рівень  підготовленості вступників до навчання в інституті. 
Вимоги до освітньо-професійної підготовки з іноземної мови: 

Мета та завдання вивчення іноземної мови полягає у виявленні рівня 

підготовки абітурієнта, володіння знаннями для опанування освітнього 

ступеня «бакалавр». 

Загальні вимоги: 

-  вступник повинен знати основні положення з іноземної мови: 

«Граматика: морфологія та синтаксис», «Орфографія» та лексичний мінімум 

в межах програм з іноземних мов закладів середньої освіти; 

- вміти застосовувати вивчений матеріал та практичні навички під час 

виконання завдань екзаменаційного білета. 

 

Білет письмового опитування/тестування з іноземної мови складається з 

3 завдань: 

1. З поданих у дужках форм виберіть правильну (пропонується п’ять 
речень, які потрібно доповнити відповідною структурою з дужок). 

2. Знайдіть і виправте помилки у реченнях (пропонується п’ять речень, в 
кожному з яких є одна лексична чи граматична помилка). 

3. Перекладіть речення на українську мову (пропонується п’ять речень, за 
допомогою яких перевіряються знання базової граматики і лексики іноземної 

мови). 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна 

загальна кількість балів за всі правильно зроблені завдання – 100. 

1. Правильно виконані п’ять завдань першого тесту оцінюються в 25 

балів. За кожну помилку в цьому виді завдань знімається 5 балів. 

2. Правильно виконані п’ять завдань другого тесту оцінюються в 25 балів. 
За кожне неправильно виконане завдання знімається 5 балів. За незначну 

помилку під час виконання кожного завдання знімається 2-3 бали. 

3. Правильно виконані п’ять завдань третього тесту оцінюються в 50 

балів. Кожне перекладене речення, що містить незначну орфографічну, 

лексичну чи стилістичну помилку, вважається не повністю виконаним 

завданням, за що знімається 2-3 бали. Речення, що містить грубу граматичну 

помилку, або не перекладене речення є невиконаним завданням, за яке 

знімається максимальна кількість балів – 10. 



  

90-100 балів ставиться вступнику, який показав глибокі знання базової 
граматики та лексики іноземної мови, про що свідчать правильні відповіді на 

1, 2, 3 та 4 тести. Вступник зробив таку кількість помилок, за яку знімається 

не більше 10 балів. 

75-89 балів ставиться вступнику, який засвоїв базову граматику та 

лексику іноземної мови, правильно відповів на переважну більшість тестових 

завдань і зробив таку кількість помилок, за яку знімається не більше 25 балів. 

60-74 балів ставиться вступнику, який показав нестабільні знання 

базової граматики та лексики іноземної мови, припустився суттєвих помилок 

у роботі, за які знімається максимум 40 балів. 

0-59 балів ставиться вступнику, який продемонстрував незнання базової 

граматики та лексики іноземної мови, про що свідчать численні помилки у 

роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗРАЗОК БІЛЕТА 

 
АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

1. З поданих у дужках форм виберіть правильну: 

1. The plane (is leaving / leaves) at four o’clock. 

2. I (always / already) do the housework on Saturdays. 

3. His ambition is to swim across (the / –) English Channel. 

4. I’ve been working very hard (late / lately) so I’m planning to take some time 

off. 

5. The police (is / are) also looking for a second car. 

 

2. Знайдіть і виправте помилки в реченнях: 

1. You always leave the door open. It is really annoying! 

2. It’s a long, light blue, beautiful silk skirt. 

3. You don’t speak Italian, don’t you? 

4. I’m going to a wedding on Saturday. A friend of me is getting married. 

5. If I will have time, I’ll join you and go on a picnic. 

 

3. Перекладіть на українську мову: 

1. To prove that he felt embarrassed he decided to apologize the next day. 

2. There is no need to drift off – it is quite clear that you don’t know the answer. 

3. They were surprised to know that he came from Ireland – he looked a typical 

Spaniard. 

4. He boasted that he was through with the task though it turned out to be really 

difficult for him.  

5. As soon as you leave home you have to be ready to cope with all kinds of 

problems on your own. 

 

 

ЗРАЗОК БІЛЕТА 

 
НІМЕЦЬКА МОВА 

 

1. З поданих у дужках форм виберіть правильну: 

1) (Mann / Man) spricht im Lesesaal nicht laut. 

2) Das Wetter (sind / ist ) heute gut. 

3) Ich erwache um 7 (Zeit / Uhr). 

4) Boris (lerne / lernt) Deutch schon zwei Jahre. 

5) Ich fahre (bis / nach) hause. 

 

2. Знайдіть і виправте помилки у реченнях: 



1) Sie erklärt wir. 

2) Sein Bruder studieren an der Universität. 

3) Das sind mein Regenschirm. 

4) Der Apfel hat vom Baum gefallen. 

5) Das Kind sollt zum Arzt gehen. 

 

3. Перекладіть речення на українську мову: 

1) Arabisch liest man von rechts nach links. 

2) Paul, klettre bitte nicht auf den Baum, das ist gefährlich! 

3) Ich schaue vorsichtig durch das Fenster hinaus. 

4) Sie wollen das Leben positiver sehen? Hier sind ein paar Tipps. 

5) Du musst dein Auto versichern, bevor es spät ist. 

 

 

ЗРАЗОК БІЛЕТА 

 
ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

1. З поданих у дужках форм виберіть правильну: 

1) Etn’enparlonsplus, etonn’en (parlons / parle) plus. 

2) Сeromanm’abeaucoupplu, j’enai (relu / relire) plusieurspassages.  

3) Tout peut (arriver / arrivant). 

4) Le fardeau qu’on (aimer / aime) n’est point pesant.  

5) Іl ne s’est pas vu (partir / partions).  

 

2. Знайдіть і виправте помилки у реченнях: 

1) Ces marchandises ne transportent pas par avion.  

2) Les frais d’emballage vont ȇtre pay  par le client. 

3) Parmi ceux qui ont pris part à la recontre il y avait des sp cialistes qui 

faisait leur stage à cette entreprise. 

4) Quand vous ȇtes all  à la banque, vous avez recontr  le comptable. 

5) Nous approfondons nos connaissances de l’affaire douani re. 

 

3. Перекладіть на українську мову: 

1) Tu viens de reconnaître cet homme, n'est-ce pas? 

2) Je n’y consentirai jamais. 

3) Combien coute cette chambre par nuit? 

4) Il a dit qu’ils avaient visit  le mus e. 

5) Je parle un peu de japonais. 
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