


ВСТУП 

 

Вступні екзамени з іноземної мови на здобуття ОКР бакалавра 

проводяться з метою перевірки професійно-комунікативної іншомовної 

компетенції рівня В2, здобутої у процесі оволодіння іноземною мовою 

за професійним спрямуванням та діловою іноземною мовою на рівні 

«молодший спеціаліст» і з метою оцінювання потенційних можливостей 

вступників використовувати іноземну мову у подальшому навчанні на 

бакалавра.  

Вступники складають екзамен з тієї іноземної мови, яку вони 

вивчали протягом трьох років навчання в коледжі. 

Результатом складання екзамену є виявлення лінгвістичної 

компетенції вступника (знання та вміння використовувати мовні 

одиниці), яка складається з граматичної, лексичної та орфографічної 

компетенцій. 

 

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;  

- продемонструвати знання основних категорій іменника, прикметника, 

прислівника, функцій артиклів, типів речень;  

- правильно використовувати граматичні структури, передбачені 

програмою.  

 

Лексична компетенція 

Головна мета – перевірка 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 професійної економічної лексики;  

- навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що 

належать до потенційного словника.  



Орфографічна компетенція 

Головна мета – перевірка сформованості у вступників 

орфографічних навичок письма. Вступники повинні вміти орфографічно 

правильно оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені 

робочими програмами для всіх років навчання в інституті. 

 

МОВНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Рівень мовної компетенції, яку повинен мати вступник 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Фонетика 

Вимова та розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови. 

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація 

простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), 

питальних та спонукальних речень.  

 

Лексика  

 

1500 лексичних одиниць, у тому числі 1200 одиниць продуктивної 

лексики. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ег, -

or, -ist, -dom, -ance, -ence, -ing, -ment, -ness, -ity, -tion (-sion);  

прикметників -less, -ful, -al, -ous, -ive, -able, -у; числівників -teen, -ty, -

th; прислівників -іу; префіксів дієслів -rе; прикметників un-, dis-, a 

також конверсії (work - to work, rain - to rain).  

 

Граматика 

 

а) для усного мовлення та читання:  

Синтаксис. Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непо-

ширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, 

простого розповідного (стверджувального й заперечного), питального та 

спонукального, складносурядного із сполучниками and, but і 

складнопідрядного із сполучниками when, if, that, because.  

Речення із зворотом There is (are).  



Вживання безособових речень типу It is warm. It is late. It snows.  

Об’єктно-інфінітивна, об’єктно-дієприкметникова та суб’єктно- 

інфінітивна конструкції.  

Умовні речення трьох типів.  

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвій-

ному відмінку.  

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, 

нульового артиклів. 

Прикметник. Прикметник. Вживання прикметників у вищому та 

найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних 

слів.  

Дієслово. Вживання дієслів to be, to have, а також модальних 

дієслів can, may, must (have to). Вживання Present Indefinite (Simple) 

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

також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання 

Past Indefinite (Simple) для вираження дій, які відбувалися у закінчений 

період часу в минулому; Future Indefinite (Simple) – для вираження 

майбутніх дій; Present Continuous (Progressive) – для вираження дій, 

що відбуваються у момент мовлення; Present Perfect – для вираження 

дій, завершених у минулому, результат яких пов’язаний з теперішнім. 

Вживання Present Indefinite – для позначення майбутньої дії у 

підрядних реченнях умови і часу після сполучників when, if. Утворення 

та вживання Future, Past Continuous Active; Future, Past Perfect 

Active. Вживання Present, Past, Future Рerfect Continuous. Вживання 

Present, Past Future Indefinite (Passive); Present, Past Continuous 

Passive; Present, Past, Future Perfect Passive. Узгодження часів. 

Модальні дієслова та їх еквіваленти.  

 

Прислівник. Вживання прислівників у вищому та найвищому 

ступенях порівняння, створених за допомогою суфіксів і допоміжних 

слів.  

Займенник. 

б) для письмового перекладу речень:  

Вступники повинні розпізнавати та перекладати українською мовою 

речення, що містять такі граматичні явища:  

- присвійний відмінок;  



- ступені порівняння прикметників та прислівників;  

- усі часові форми дієслова в активному та пасивному станах;  

- модальні дієслова та їх еквіваленти;  

- узгодження часів;  

- три типи умовних речень;  

- об’єктно-інфінітивну, об’єктно-дієприкметникову та суб’єктно- 

інфінітивну конструкції;  

- форми на -іng (герундій, дієприкметник).  

 

 

Інформаційна база для складання вступного іспиту з іноземної мови 

Теми 

 

І. Особистісна сфера 

Повсякденне життя і його проблеми 

Сім'я. Родинні стосунки. 

Характер людини. 

Режим дня. 

Здоровий спосіб життя. 

Дружба, любов 

Стосунки з однолітками, в колективі. 

Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. 

Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

ІІ. 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. 

Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. 

Покупки. 

Харчування. 

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

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. 

Музеї, виставки. 

Кіно, телебачення. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

ІІІ. Освітня сфера.  

Освіта, навчання, виховання. 

Улюблені навчальні предмети. 

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

Іноземні мови у житті людини. 

IV. Професійно-спрямовані теми 

Фінансові професії. 

Економіка України. 

Економіка Великобританії. 

Економічні відносини України з Великобританією та іншими країнами. 

Написання CV. 

Ділова подорож; на митниці. 

Спілкування при першій діловій зустрічі. 

Особливості етикету ділових зустрічей. 

Ділове спілкування по телефону. 

Робота в компанії, сучасний офіс. 

Приватне та ділове листування. 

Нові технології у світі бізнесу. 

 

Порядок проведення екзамену 

 

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки професійно- 

комунікативної іншомовної компетенції екзамен проводиться в письмовій 

формі (тестування) і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно 

студентами під час вивчення дисциплін «Іноземна мова» і «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням». 

Вступні випробовування з іноземної мови тривають 2 години 15 хвилин. 

Структура екзаменаційного білета 

Білет складається з восьми тестових завдань закритого та відкритого 

типів.  

1. Робота з текстом. Прочитайте та перекладіть текст (тексти підібрані в межах 

загально-економічних знань). Визначте правильні та неправильні відповіді 

(пропонуються п’ять варіантів речень, що передають основний зміст тексту). 

2. Дайте письмову відповідь на запитання до прочитаного тексту (пропонуються 

п’ять запитань до тексту). 



3. Зробіть подані речення негативними (пропонуються п’ять речень, за 

допомогою яких перевіряються знання базової граматики).  

4.  Поставьте загальні/спеціальні питання до поданих речень (пропонуються 

п’ять речень, за допомогою яких перевіряються знання базової граматики).  

5. Поєднайти речення і назву граматичного часу, в якому ці речення написані 

(пропонуються десять речень, за допомогою яких перевіряються знання 

базової граматики).  

6. Виберіть правильний варіант (пропонуються десять речень для перевірки 

сформованості навичок правильного використання граматичних структур у 

мовній комунікації).  

7. Виберіть варіант, який найбільше відповідає контексту (пропонуються десять 

речень для перевірки навичок правильного вживання професійної лексики).  

8. Відкрийте дужки і поставьте правильну форму дієслова (пропонуються 

десять речень для перевірки сформованості навичок правильного 

використання граматичних структур у мовній комунікації).  

Загальна кількість балів, отриманих за виконання всіх завдань 

випробування, складає 200 балів. 

Вступник, який набрав менше, ніж 100 балів на вступному випробуванні 

з іноземної мови, не допускається до подальшого конкурсу  на здобуття 

освітнього рівня «Бакалавр». 
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