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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Програму для вступників 2014 р. складено на основі програми зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2014 р. (програма ЗНО) з іноземної мови, 

доведеної до відома вищих навчальних закладів Додатком до наказу  

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011р. № 

791. 

 

Вимоги до знань і умінь абітурієнта 

 

І. Вимоги щодо практичного володіння видами мовленевої 

діяльності 

1. Розуміння  

а) аудіювання 

Абітурієнт повинен розуміти мову в обсязі тематики, визначеної 

програмою старшої (профільної) школи: 

сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і у 

відео- та аудіозаписах; усвідомлювати зміст матеріалу та його 

функціонально-стилістичні особливості; розуміти висловлювання з тем у 

приватній, публічній, професійній та освітній сферах, а також автентичні 

тексти пізнавального та краєзнавчого характеру. 

б) читання 

Вступник повинен розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів 

і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих 

знаків, при швидкості читання 300 друкованих знаків за хвилину. Текст може 

містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% 

незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. 
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Розуміння прочитаного перевіряють шляхом викладу прочитаного 

рідною мовою, а також шляхом, формулювання запитань різних типів, які 

розкривають зміст прочитаного тощо. 

2. Говоріння 

а) діалогічне мовлення 

Абітурієнт повинен адекватно і без попередньої підготовки досить 

вільно спілкуватися зі співрозмовником; чітко реагувати на почуте під час 

спілкування; брати участь у бесіді і вести діалог у межах програмної 

тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно 

використовувати у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані 

формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і надають спілкуванню 

більшої виразності, емоційності та переконливості; використовувати у 

процесі спілкування різноманітні мовні засоби. 

Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах 

заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки 

співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-

обмін інформацією повинен складатися із запитань і відповідей, реплік-

реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менше 5, окремі з 

реплік (1 - 2) - не менш ніж з 2 - 3 фраз. 

б) монологічне мовлення 

Абітурієнт повинен без попередньої підготовки і без опор 

висловлюватись у межах ситуацій, окреслених певними сферами спілкування 

і тематикою, передбаченими програмою, достатньо повно передавати зміст 

прочитаного або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи своє ставлення 

до осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно і 

аргументовано висловлюватись у зв'язку з обговорюваними проблемами, 

переконливо і обґрунтовано доводити свою точку зору і своє ставлення до 

них. 

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні 

мовленнєві структури, відповідати мовним (фонетичним, лексичним, 
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граматичним) нормам, бути зв'язним, логічним і послідовним. Обсяг 

висловлювання - не менше 10 фраз. 

 

3. Письмо 

Абітурієнт повинен мати знання та навички з орфографії іноземних 

мов. 

Абітурієнт повинен вміти письмово скласти речення, дотримуючись 

правил синтаксису англійської мови з даних слів. 

 

ІІ. Вимоги щодо володіння лексичним та граматичним матеріалом 

 

Лексичний матеріал: 1500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за 

допомогою продуктивних афіксів. 

Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з 

дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання безособових речень.  

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному 

відмінку. 

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, 

нульового артиклів. 

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому 

ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів. 

Дієслово. Вживання теперішнього часу для вираження звичайних дій, 

що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що 

відбуваються одна за одною. Вживання минулого для вираження дій, які 

відбулися у закінчений період часу в минулому; майбутнього - для 

вираження майбутніх дій; вживання пасивного стану.  Модальні дієслова та 

їхні еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів. 
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Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях 

порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів. 

Б. Для читання 

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 

речення, що містять дієслівні форми. 

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 

умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії. Об'єктно-

інфінітивна, об'єктно-дієприкметникова та суб'єктно-інфінітивна конструкції. 

 

Структура профільного вступного екзамену на ОКР «Бакалавр» 

з англійської мови 

 

 Екзамен складається з 3 частин:  

1. Читання двох текстів англійською без словника та виконання тестових 

завдань на розуміння змісту. 

2. Прослуховування двох текстів англійською без словника та виконання 

тестових завдань на розуміння змісту. 

3. Лексико-граматичні тестові завдання. 

 

1. У першій частині екзамену абітурієнтам необхідно прочитати два тексти 

(обсягом 1800-2000 друкованих одиниць кожен) та виконати  10 завдань 

закритої форми на множинний вибір. 

Час на виконання – 60 хвилин 

2. У другій частині екзамену абітурієнтам пропонується прослухати два 

тексти (обсягом 1400-1600 друкованих одиниць кожен) та виконати 5 

завдань закритої форми на визначення правильності/неправильності 

твердження та 5 завдань закритої форми на множинний вибір. 

 

Час на виконання – 30 хвилин 
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2. У третій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові завдання 

з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 20 завдань 

пропонуються 4 варіанти відповіді (А,В,С,D), лише один із яких є 

правильним. 

 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

Критерії оцінювання результатів профільного вступного екзамену з 

англійської мови 

на ОКР «Бакалавр»  

1. Тестові завдання закритого типу на розуміння двох  прочитаних текстів 

(обсягом 1800-2000 друкованих знаків кожен). Вступникам 

пропонується виконати 10 завдань, які оцінюються по 3 бали кожне 

(максимальна кількість балів за першу частину – 30). 

2. Аудіювання двох текстів (обсягом 1400-1600 друкованих одиниць 

кожен). Вступникам пропонується виконати 5 завдань закритої форми 

на визначення правильності/неправильності твердження та 5 завдань 

закритої форми на множинний вибір, які оцінюються по 3 бали кожне 

(максимальна кількість балів за другу частину – 30). 

 

3. Тестові лексико-граматичні завдання на множинний вибір. Вступникам 

пропонується виконати 20 завдань, які оцінюються по 4 балу кожне 

(максимальна кількість балів за третю частину – 40). 

 

Загальна максимальна кількість балів складає 100. 
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Структура непрофільного вступного екзамену на ОКР «Бакалавр» 

з англійської мови 

 

 Екзамен складається з 4 частин:  

1. Лексико-граматичні тестові завдання. 

2. Читання тексту англійською без словника та виконання тестових 

завдань на розуміння змісту. 

3. Лексичний тест закритого типу на заповнення пропусків. 

4. Граматичний тест відкритого типу на заміну форм теперішнього часу 

формами минулого. 

 

1. У першій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові 

завдання на множинний вибір (5 завдань), на встановлення 

відповідності (5 завдань) та на реконструкцію речення з наданих 

слів (5 завдань). Усього перша частина складається з 15 завдань. 

Час на виконання – 30 хвилин 

2. У другій частині екзамену вступникам пропонується прочитати тест 

(обсягом 1000-1200 друкованих знаків) та виконати 10 завдань на 

множинній вибір. 

Час на виконання – 30 хвилин 

3. У третій частині екзамену вступникам пропонується заповнити 15 

пропусків у зв’язному тексті словами та виразами, що подано після 

тексту. 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

4. У четвертій частині екзамену вступникам пропонується провести 

граматичну трансформацію у 20 окремих реченнях, а саме замінити 

форми теперішнього часу на форми минулого 

Час на виконання – 30 хвилин 
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Критерії оцінювання результатів непрофільного вступного екзамену  

з англійської мови 

на ОКР «Бакалавр»  

1. Частина 1: кожне з 15 завдань оцінюється у 2 бали (максимальна 

кількість балів за першу частину – 30). 

2. Частина 2: кожне з 10 завдань оцінюється у 2 бали (максимальна 

кількість балів за першу частину – 20). 

3. Частина 3: кожне з 15 завдань оцінюється у 2 бали (максимальна 

кількість балів за першу частину – 30). 

4. Частина 4: кожне з 20 завдань оцінюється в 1 бал (максимальна 

кількість балів за першу частину – 20). 

Загальна максимальна кількість балів складає 100. 

 

Структура профільного вступного екзамену на ОКР «Бакалавр» 

з французької мови 

 

 Екзамен складається з 3 частин:  

1. Читання двох текстів французькою без словника та виконання тестових 

завдань на розуміння змісту. 

2. Прослуховування двох текстів французькою без словника та виконання 

тестових завдань на розуміння змісту. 

3. Лексико-граматичні тестові завдання. 

 

1. У першій частині екзамену абітурієнтам необхідно прочитати два тексти 

(обсягом 1800-2000 друкованих одиниць кожен) та виконати  10 завдань 

закритої форми на множинний вибір. 

Час на виконання – 60 хвилин 

2. У другій частині екзамену абітурієнтам пропонується прослухати два 

тексти (обсягом 1400-1600 друкованих одиниць кожен) та виконати 5 завдань 
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закритої форми на визначення правильності/неправильності твердження та 5 

завдань закритої форми на множинний вибір. 

 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

3. У третій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові завдання 

з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 20 завдань 

пропонуються 4 варіанти відповіді (А,В,С,D), лише один із яких є 

правильним. 

 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

Критерії оцінювання результатів профільного вступного екзамену з 

французької мови 

на ОКР «Бакалавр»  

4. Тестові завдання закритого типу на розуміння двох  прочитаних текстів 

(обсягом 1800-2000 друкованих знаків кожен). Вступникам 

пропонується виконати 10 завдань, які оцінюються по 3 бали кожне 

(максимальна кількість балів за першу частину – 30). 

5. Аудіювання двох текстів (обсягом 1400-1600 друкованих одиниць 

кожен). Вступникам пропонується виконати 5 завдань закритої форми 

на визначення правильності/неправильності твердження та 5 завдань 

закритої форми на множинний вибір, які оцінюються по 3 бали кожне 

(максимальна кількість балів за другу частину – 30). 

 

6. Тестові лексико-граматичні завдання на множинний вибір. Вступникам 

пропонується виконати 20 завдань, які оцінюються по 4 балу кожне 

(максимальна кількість балів за третю частину – 40). 

 

Загальна максимальна кількість балів складає 100. 
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Структура профільного вступного екзамену на ОКР «Бакалавр» 

з іспанської мови 

 

 Екзамен складається з 3 частин:  

1. Читання двох текстів іспанською без словника та виконання тестових 

завдань на розуміння змісту. 

2. Прослуховування двох текстів іспанською без словника та виконання 

тестових завдань на розуміння змісту. 

3. Лексико-граматичні завдання. 

 

1. У першій частині екзамену абітурієнтам необхідно прочитати два тексти 

(обсягом 1800-2000 друкованих одиниць кожен) та виконати  10 завдань 

закритої форми на множинний вибір. 

Час на виконання – 60 хвилин 

2. У другій частині екзамену абітурієнтам пропонується прослухати два 

тексти (обсягом 1400-1600 друкованих одиниць кожен) та виконати 5 завдань 

закритої форми на визначення правильності/неправильності твердження та 5 

завдань закритої форми на множинний вибір. 

 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

3. У третій частині екзамену надаються лексико-граматичні завдання. Перше 

завдання полягає у вживанні правильної дієслівної форми. Друге завдання 

представляє собою текст, у якому припущено 20 помилок, які треба віднайти 

і виправити. 

 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

Критерії оцінювання результатів профільного вступного екзамену з 

іспанської мови на ОКР «Бакалавр»  
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1. Тестові завдання закритого типу на розуміння двох  прочитаних текстів 

(обсягом 1800-2000 друкованих знаків кожен). Вступникам 

пропонується виконати 10 завдань, які оцінюються по 3 бали кожне 

(максимальна кількість балів за першу частину – 30). 

2. Аудіювання двох текстів (обсягом 1400-1600 друкованих одиниць 

кожен). Вступникам пропонується виконати 5 завдань закритої форми 

на визначення правильності/неправильності твердження та 5 завдань 

закритої форми на множинний вибір, які оцінюються по 3 бали кожне 

(максимальна кількість балів за другу частину – 30). 

 

3. Лексико-граматичні завдання. Вступникам пропонується виконати 40 

завдань, які оцінюються по 2 балу кожне (максимальна кількість балів 

за третю частину – 40). 

 

Загальна максимальна кількість балів складає 100. 

 

Структура вступного екзамену на ОКР «Бакалавр» 

з німецької мови 

 

 Екзамен складається з 3 частин:  

1. Читання трьох текстів німецькою без словника та виконання тестових 

завдань на розуміння змісту. 

2. Лексико-граматичні тестові завдання. 

3. Твір німецькою мовою на задану тему. 

 

1. У першій частині екзамену абітурієнтам необхідно прочитати три 

тексти (обсягом 1800-2000 друкованих одиниць кожен) та виконати  15 

завдань закритої форми на множинний вибір. 

Час на виконання – 60 хвилин 
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2. У другій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові 

завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із 35 

завдань пропонуються 4 варіанти відповіді (А,В,С,D), лише один із 

яких є правильним. 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

3. У третій частині екзамену пропонується лист, на який абітурієнт дає 

письмову відповідь з трьома обов’язковими пунктами, що потребують 

освітлення. Обсяг твору – мін. 100 слів.  

 

Час на виконання – 30 хвилин 

 

Критерії оцінювання результатів вступного екзамену  

з німецької мови 

на ОКР «Бакалавр»  

1. Тестові завдання закритого типу на розуміння прочитаних текстів (обсягом 

1800-2000 друкованих знаків кожен). Вступникам пропонується виконати 15 

завдань, які оцінюються по 1 балу кожне (максимальна кількість балів за 

першу частину – 15). 

2. Тестові лексико-граматичні завдання на множинний вибір. Вступникам 

пропонується виконати 35 завдань, які оцінюються по 1 балу кожне 

(максимальна кількість балів за третю частину – 35). 

3. Твір як відповідь на наведений лист. Максимально можлива сума балів за 

письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 50.  

Змістове наповнення – опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).  

Кількість балів – 0 – 16 тестових балів.  

4 тестових бали – кожна умова опрацьована повністю.  

1 тестовий бал – кожна умова, яка лише згадана.  

0 тестових балів – умова не опрацьована.  

Структура тексту та зв’язність  
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Кількість балів – 0 – 16 тестових балів  

Логічність і послідовність викладу  

4 тестових бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.  

2 тестовий бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.  

0 тестових балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору 

речень. 

Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті  

4 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники, слова-зв’язки (und, 

aber, denn, weil, darum, deswegen, deshalb, dann, zwar – aber, außerdem, noch, 

natürlich, gern, endlich, auch, besonders, leider, selbstverständlich, …) наявні.  

2 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.  

0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.  

Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист 

(особистий, діловий), оголошення, записка тощо)  

4 тестових бали – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту 

повністю відповідають меті написання.  

2 тестовий бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту 

частково відповідають меті написання, наявні порушення.  

0 тестових балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті 

написання висловлення або відсутні.  

Поділ тексту на абзаци  

4 тестових бали – робота структурована за абзацами.  

2 тестовий бал – робота частково структурована за абзацами.  

0 тестових балів – робота не структурована за абзацами.  

Використання лексики - лексична наповнюваність, володіння лексичним 

матеріалом.  

Кількість балів – 0 – 10 тестових бали  

10 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, 

лексичний матеріал вжито адекватно.  
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8 тестових бали – використаний достатній словниковий запас. Можлива 

наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність 

сприйняття тексту.  

6 тестових бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, 

що заважають адекватному сприйняттю окремих висловлювань (речень).  

4 тестовий бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання 

лексики, що утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту.  

2 тестових балів – через велику кількість лексичних помилок зміст 

висловлення незрозумілий.  

Використання граматики – морфологія, синтаксис, орфографія.  

Кількість балів – 0 – 8 тестових бали  

8 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не 

більше трьох помилок, крім синтаксичних), що не заважають розумінню 

написаного.  

6 тестових бали – незначна кількість помилок (не більше 8), що не заважають 

розумінню написаного.  

4 тестових бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин 

висловлення (речень)./ Значна кількість помилок (більше 8), що не заважають 

розумінню написаного.  

2 тестовий бал – велика кількість помилок, що суттєво заважають розумінню 

цілих фрагментів тексту.  

0 тестових балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння 

написаного.  
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