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Пояснювальна записка 

 

Програма з іноземних мов для вступу на освітньо-професійний ступень 

фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти  

складена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти, рівнів навчальних досягнень, визначених у чинних 

програмах з іноземних мов для освітніх навчальних закладів України, що 

відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти для рівня  

А2 

 

Об’єктом контролю є рівень сформованості  іншомовної комунікативної 

компетенції  у таких видах мовленнєвої діяльності як зорове сприймання, 

писемна взаємодія, писемне продукування, зокрема: 

 читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; 

 здійснювати спілкування у письмовій формі в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

 обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно 

до різних потреб. 

Лексика і граматика не є окремим об'єктом контролю, а перевіряється у 

комунікативному контексті. Зміст тестових завдань подається на автентичних 

зразках нормативного мовлення, прийнятого у країнах, мова яких вивчається, та 

відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначених у чинних 

типових освітніх програмах. 

 

Тематика текстів та мовленнєвих ситуацій. 

1. Я, моя родина, мої друзі 

2. Помешкання 

3. Одяг 

4. Покупки 

5. Харчування 



6. Стиль життя 

7. Відпочинок і дозвілля 

8. Охорона здоров’я 

9. Музика 

10. Мистецтво 

11. Живопис 

12. Література 

13. Кіно, театр і телебачення 

14. Спорт 

15. Природа і навколишнє середовище 

 

Склад контрольних завдань:  

1. текст для читання з одним післятекстовим завданням;  

2. тексти із пропущеними словами на використання мови;   

3. письмове завдання в формі написання офіційного листа, дружнього 

повідомлення, оголошення . 

Кількість варіантів: 3 

Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв 

та схеми оцінювання завдань.  

На виконання усіх завдань відводиться  90 хвилин. 

 

Опис завдань: 

Перше завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання. 

Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти 

самостійно, у визначений проміжок часу. Типи текстів: статті із періодичних 

видань; листи; оголошення, реклама; Форми завдань: завдання із вибором 

правильного чи неправильного твердження; завдання на встановлення 

відповідності пропущених речень із запропонованих. Для кожного тестового 

завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна 

правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку 

відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 



Друге завдання — використання мови. Мета - визначити рівень володіння  

граматичними   семантичними та прагматичними знаннями, що дозволяють 

учням  правильно розуміти і використовувати граматичні конструкції в  

спілкуванні іноземною мовою. Забезпечення: тексти різні за обсягом та 

складністю, пов'язані із ситуаціями повсякденного спілкування. Форми завдань:  

завдання із вибором однієї правильної відповіді. Завдання вважається 

виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна правильна 

відповідь. 

Третє завдання- власне висловлювання у письмовій формі в межах сфер, 

тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; Мета - визначити 

рівень володіння писемним мовленням. Забезпечення: ситуації однакові за 

обсягом пов'язані із повсякденним спілкуванням. Форми завдань: написати 

дружнє повідомлення, оголошення, офіційний лист-запит про інформацію, в 

якому треба дати відповіді на 3 пропоновані запитання. Завдання вважається 

виконаним правильно, якщо умова опрацьована повністю, продемонстровано 

достатній словниковий запас, текст листа укладений логічно і послідовно, стиль 

і структура відповідають вимогам написання дружнього листа, незначні 

помилки не впливають на розуміння написаного.  

 

Критерії оцінювання завдань. 

Кожне завдання оцінюється 12 балами. Максимальну оцінку (36 балів) 

забезпечують повні та правильні відповіді на всі завдання. 

Завдання 1 та 2 вважається виконаним правильно, якщо в бланку 

відповідей указана тільки одна тільки одна літера, якою позначена правильна 

відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. 

Завдання 3 вважається виконаним правильно, і оцінюється 12 балами, 

якщо: 

 -дана розгорнута відповідь на всі питання з використанням достатнього 

словникового запасу.  

-текст укладений логічно і послідовно, стиль, структура і формат  

відповідають вимогам, що надаються в завданні. 



- робота не містить помилок або незначні помилки не впливають на 

розуміння написаного.(крім граматичних помилок на вживання числа і особи в 

дієслівних часових формах; порушення порядку слів у реченні;) 

 

Шкала оцінювання 

 

Кількість балів 

0- 36 

Оцінка 

0-12 

Рейтинг 

0-200 

1-4 1 Не склав 

5-7 2 Не склав 

8-10 3 Не склав 

11-12-13 4 100-104-108 

14-15-16 5 112-116-120 

17-18-19 6 124-128-132 

20-21-22 7 136-140-144 

23-24-25 8 148-152-156 

26-27-28 9 160-164-168 

29-30-31 10 172-176-180 

32-33-34 11 184-188-192 

35-36 12 196-200 
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