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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміст вступного випробування з іноземної мови до вищих 

навчальних закладів базується на державних вимогах до рівня 

загальноосвітньої підготовки та програмі з іноземної мови для середніх 

загальноосвітніх закладів.

Мета -  виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції у абітурієнтів, що вступають до вищого навчального закладу.

З метою комплексної перевірки комунікативних компетенцій та 

навичок випробування проводиться в письмовій формі і містить лексико- 

граматичний матеріал відповідно до Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти, чинних навчальних програм.

Випробування триває 2 академічні години. Оцінювання рівня 

підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з 

іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання в ТНУ 

проводиться у формі тестового контролю. Під час проведення випробування 

не дозволяється користуватись словником, підручником або довідковими 

матеріалами та будь-якими іншими джерелами інформації.

Структура білету

1. Лексико-граматичний тест.

2. Читання і розуміння тексту та вибір правильних (відповідних до тексту) 

лексичних одиниць.

3. Заповнення пропусків у тексті запропонованими лексичними одиницями.
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Критерії оцінювання письмових відповідей вступників на вступному 

випробуванні на навчання за ступенем «Бакалавр» 

з дисципліни «Іноземна мова»

Кожна робота містить граматичні та лексичні завдання з дисципліни 

«Іноземна мова». Оцінювання знань, умінь і навичок здійснюється на основі 

контролю за 200-бальною шкалою.

Результати, отримані під час даного випробування, підлягають 

кількісному підрахунку, на основі якого виставляється оцінка. Бали 

нараховуються за кількістю вірних відповідей шляхом порівняння відповідей 

абітурієнта з ключем.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»

Лексична компетенція

Мета -  перевірка сформованості лексичної компетенції вступників 

тобто, засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у 

вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного 

вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних 

зв’язків між словами іноземної мови.

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до 

тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою 

загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту):

I. Особистісна сфера
❖  Повсякденне життя і його проблеми.

❖  Сім'я. Родинні стосунки.

❖  Характер людини.

❖  Режим дня.

❖  Здоровий спосіб життя.

❖  Стосунки з однолітками, в колективі.

❖  Світ захоплень.

❖  Дозвілля, відпочинок.

❖  Плани на майбутнє, вибір професії.

II. Публічна сфера.
❖  Навколишнє середовище.

❖  Життя в країні, мова якої вивчається.

❖  Подорожі, екскурсії.

❖  Культура і мистецтво в України 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.
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«*
►

Молодь і сучасний світ.

Людина і довкілля.

Одяг.

Покупки.

Харчування.

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.

Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 

Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, 

мова якої вивчається.

Музеї, виставки.

Кіно, телебачення.

Обов’язки та права людини.

Освітня сфера.
Освіта, навчання, виховання.

Шкільне життя.

Улюблені навчальні предмети.

Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

Іноземні мови у житті людини
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Г раматична компетенція

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Артикль. Означений і неозначений артиклі. Нульовий артикль.

Іменник. Власні і загальні іменники; іменники, що мають або не мають 

ознаки обчислюваності, абстрактні і конкретні іменники. Категорія числа. 

Особливості утворення та вживання форм множини. Категорія відмінка. 

Особливості утворення та вживання присвійного відмінка.

Займенник. Розряди займенників. Вживання займенників.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Вживання

прикметників.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Прислівники часу і 

місця. Основні прислівникові звороти.

Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Особливості вживання

прийменників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. 

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та 

неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Г ерундій. 

Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова з: get, be, look, 

keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, 

let, hand. Структура to be going to do smth.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності

Синтаксис. Структура різних типів речень. Прості речення. Безособові 

речення. Складні речення (складносурядні і складнопідрядні). Пряма і 

непряма мова. Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
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НІМЕЦЬКА МОВА
Артикль. Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль.

Іменник. Рід і число іменника. Сильна, слабка, жіноча відміна 

іменників.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені 

займенники. Взаємний, безособовий займенник.

Прикметник. Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені 

порівняння прикметників.

Прислівник. Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, 

займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників.

Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Прийменники, що керують родовим відмінком. 

Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують 

знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним 

відмінком.

Дієслово. Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. 

Зворотні дієслова. Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I. Пасивний стан дієслова: 

Präsens Passiv, Präteritum Passiv. Наказовий спосіб дієслів. Неозначена 

форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt 

... zu, ohne ... zu. Дієприкметники: Partizip I, Partizip IL

Синтаксис. Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. 

Прямий і зворотний порядок слів. Складносурядне речення зі сполучниками 

сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, 

та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на 

порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb. Складнопідрядне речення: 

Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення 

(Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). 

Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні 

речення (Konditionalsätze).



ФРАНЦУЗЬКА МОВА
Артикль. Види артиклів Основні випадки вживання артикля. 

Означений та неозначений артикль. Частковий артикль. Випадки невживання 

артиклів.

Іменник. Рід, число іменників. Способи утворення множини іменників.

Займенник. Розряди займенників: питальні, відносні, заперечні, 

неозначені, присвійні. Їх функції у реченні.

Прикметник. Рід, число прикметників. Класифікація прикметників. 

Ступені порівняння прикметників.

Прислівник. Види прислівників: прості, похідні, складні. Ступені 

порівняння прислівників. Прислівники місця, часу, способу дії, кількісні. 

Стверджувальні та заперечні прислівники. Обмежувальні прислівники. 

Питальні прислівники.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники.

Прийменники. Форми прийменників: прості, складні. Особливості 

вживання прийменників.

Дієслово. Дійсний спосіб. Утворення, вживання та значення часових 

форм дійсного способу. Пасивна форма дієслова, особливості вживання та 

перекладу. Наказовий спосіб. Утворення та вживання Subjonctif в підрядних і 

незалежних реченнях. Умовний спосіб теперішнього та минулого часу; його 

утворення та вживання в підрядних і незалежних реченнях. Вживання 

часових форм дієслів після сполучника si. Безособові форми дієслова (il faut). 

Інфінітив. Інфінітивний зворот. Герундій. Дієприкметник. Дієприкметникові 

звороти. Пряма та непряма мова. Узгодження часів.

Синтаксис. Порядок слів у простому розповідному реченні 

(стверджувальному, заперечному). Порядок слів у питальному реченні. 

Складносурядні та складнопідрядні речення. Види та особливості 

складнопідрядних речень.
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ІСПАНСЬКА МОВА
Артикль. Види артиклів Основні випадки вживання артикля. 

Означений та неозначений артикль.

Іменник. Рід, число іменників. Способи утворення множини іменників.

Займенник. Розряди займенників: питальні, відносні, заперечні, 

неозначені, присвійні. Їх функції у реченні.
Прикметник. Рід, число прикметників. Ступені порівняння 

прикметників.

Прислівник. Види прислівників. Ступені порівняння прислівників.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники.

Прийменники. Форми прийменників: прості, складні. Особливості 

вживання прийменників.

Дієслово. Дійсний спосіб. Утворення, вживання та значення часових 

форм дійсного способу. Пасивна форма дієслова, особливості вживання та 

перекладу. Наказовий спосіб. Утворення та вживання Subjuntivo в підрядних 

і незалежних реченнях. Умовний спосіб теперішнього та минулого часу; його 

утворення та вживання в підрядних і незалежних реченнях. Інфінітив. 

Г ерундій. Дієприкметник. Пряма та непряма мова. Узгодження часів.

Синтаксис. Порядок слів у простому розповідному реченні 

(стверджувальному, заперечному). Порядок слів у питальному реченні. 

Складносурядні та складнопідрядні речення. Види та особливості 

складнопідрядних речень.
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