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Вступ 

Зміст і формат випробування враховує головну мету навчання іноземної мови 

в вищих  навчальних закладах - формування у студентів комунікативної 

компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі 

мовних знань і навичок.  

Об'єктами контролю визначаються читання та письмо  як види мовленнєвої  

діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації.  

 

1.1 Мета випробування 

Вступне випробування з іноземної мови передбачає  визначення рівня 

сформованості мовної компетенції, ступені володіння вступниками  основними 

видами мовленнєвої діяльності :  читанням, використанням фахової лексики та 

граматикою. 

 

1.2 Зміст випробування 

Під час випробування перевіряються таки знання вміння та навички 

 

- уміння вступника читати та розуміти  автентичні наукові  та науково-

популярні статті, у тому числі  з періодичних видань. Перевіряється рівень 

розуміння матеріалу, який читається, уміння узагальнювати зміст прочитаного, 

виокремлювати ключові слова та з’ясовувати значення незнайомих слів за 

контекстом;  

- Здатність розуміти деталі та загальний зміст наукового тексту, у т.ч.  

академічну та професійну кореспонденцію, розуміти фактичну інформацію, 

передану як експліцитно, так й імпліцитно; 

-  уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати  спеціальні 

терміни та лексику загально - наукового опису;  

- здатність самостійно добирати і утворювати лексичні одиниці та 

граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування в межах 

сформульованих завдань; 

- здатність розуміти та вміти перекласти із словником автентичні тексти 

за фахом з підручників, газет, науково-популярних і спеціалізованих журналів та 

Інтернет видань; 

- уміння писати деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 

особистою та професійною сферами; 

- уміння писати тези, доповіді, реферати та анотації із високим ступенем 

граматичної коректності. 

 

2. Характеристика випробування 

 

Випробування з іноземної мови проводиться у письмової формі. Воно 

включає тестові завдання на читання та  використання лексики та граматики ,  

переклад з іноземної мови на українську та написання анотації до тексту.  

Види тестових завдань таки: 



1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання 

пропонується чотири варіанти відповіді, з яких правильний лише один.  

2. Завдання на  заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується 

доповнити  пропуски в тексті частинами речень, словосполученнями або словами із 

поданих варіантів. 

Загальна кількість завдань –  40 тестових  та 2 завдання на створення 

зв’язного  висловлювання. 

 

 

2.1 Розподіл балів 

 

Розділ завдання Кількість 

завдань 

Кожна правильна 

відповідь 

 Максимально за 

завдання 

1. Читання тексту 

та вибір однієї 

правильної 

відповіді на 

запитання до 

тексту 

 

1 текст – 10 

завдань 

2 бали 20 балів 

2. Граматика та 

лексика 

Завдання на  

заповнення 

пропусків у тексті. 

У завданнях 

пропонується 

доповнити  

пропуски в тексті 

частинами речень, 

словосполученнями 

або словами із 

поданих варіантів. 

 

20 завдань 1 бал 20 балів 

 3. Письмовий 

переклад тексту 

1 завдання 30 балів 30 балів 

4. Написання 

анотації до 

прочитаного тексту 

1 завдання 30 балів 30 балів 

 

 

 

 

 

 



2.2 Відповідність набраних балів п’ятибальній системі оцінювання. 

 

 

75 – 100 балів  відмінно 

50 – 74 бала добре 

30 – 50 балів задовільно 

1 – 29 балів незадовільно 

 

ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО БАЛУ В ШКАЛУ 200 

 

 
1 101  35 135  69 169 

2 102  36 136  70 170 

3 103  37 137  71 171 

4 104  38 138  72 172 

5 105  39 139  73 173 

6 106  40 140  74 174 

7 107  41 141  75 175 

8 108  42 142  76 176 

9 109  43 143  77 177 

10 110  44 144  78 178 

11 111  45 145  79 179 

12 112  46 146  80 180 

13 113  47 147  81 181 

14 114  48 148  82 182 

15 115  49 149  83 183 

16 116  50 150  84 184 

17 117  51 151  85 185 

18 118  52 152  86 186 

19 119  53 153  87 187 

20 120  54 154  88 188 

21 121  55 155  89 189 

22 122  56 156  90 190 

23 123  57 157  91 191 

24 124  58 158  92 192 

25 125  59 159  93 193 

26 126  60 160  94 194 

27 127  61 161  95 195 

28 128  62 162  96 196 

29 129  63 163  97 197 

30 130  64 164  98 198 

31 131  65 165  99 199 

32 132  66 166  100 200 

33 133  67 167    

34 134  68 168    

 

 

 



3. Критерії оцінювання рівня володіння іноземною мовою 

 

3.1 Оцінювання перекладу тексту. 

30 балів  - Вступник розуміє предметну ситуацію та значення лексики. Він 

визначає мовне явище та знаходить варіантний перекладацький відповідник. 

Доцільно використовуються перекладацькі трансформації. Текст перекладу 

відповідає мовним та стилістичним нормам мови перекладу. Врахована ситуація 

спілкування. 

20 балів -  Вступник  розуміє предметну ситуацію та значення лексики. Він 

визначає мовне явище та знаходить варіантний перекладацький відповідник. 

Врахована ситуація спілкування. Але в тексті є  деякі порушення правил 

сполучуваності слів та стилістичних норм. 

15 балів. - Вступник розуміє предметну ситуацію та значення лексики. Він 

визначає мовне явище та знаходить варіантний перекладацький відповідник.  

Переклад повторює формальну структуру оригіналу та є буквальним. 

10 балів – Вступник розуміє предметну ситуацію але не розуміє значень 

деяких слів в тексті є порушення правил сполучуваності слів та стилістичних норм. 

Переклад більш буквальний. 

5 балів – Вступник не розуміє предметну ситуацію. Переклад є послівним. Не 

передано значення граматичного та лексичного  явища. 

 

3.2 Оцінювання анотації до тексту. 

30 балів. Достатній обсяг для розкриття змісту, висловлювання побудовано 

логічно та відповідає змісту тексту, що анотується . Достатній лексичний запас  

студента, висока різноманітність вжитих  синтаксичних конструкції, до 3-х 

помилок, які не впливають на розуміння написаного. 

20 балів.  Достатній обсяг для розкриття змісту, висловлювання побудовано 

логічно та відповідає змісту тексту, що анотується. Достатній лексичний запас  

студента висока різноманітність вжитих синтаксичних конструкції, до 6-ти 

помилок, які не впливають на розуміння написаного. 

15 балів. Достатній обсяг для розкриття змісту, висловлювання побудовано 

логічно та відповідає змісту тексту, що анотується. Але студент не перефразує 

речення з тексту, а використовує їх  в тій ж формі. Висловлювання більш схоже на 

переказ тексту ніж на анотацію. 

10 балів. Висловлювання побудовано логічно та відповідає змісту тексту, що 

анотується, але  обсяг перевищує вимоги до жанру анотації. Студент не перефразує 

речення з тексту, а використовує їх  в тій ж формі. До 10 помилок, що не 

впливають на розуміння написаного. 

5 балів.  Логіки викладу немає, робота складається з набору речень з тексту. 

Студент не перефразує речення з тексту, а використовує їх  в тій ж формі. Більше 

10 помилок, які заважають розумінню написаного. 
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