
 



ПРОГРАМА ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма іспиту з англійської мови для вступників за ОС бакалавра з 

іноземної мови на основі повної загальної середньої освіти створена з 

урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної 

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.  

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості 

комунікативної іншомовної компетенції уніфікується за видами і формами 

виконання, а також враховує особливості англійської мови. 

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, 

а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації 

(використання мови). 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в 

читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації 

(ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук 

окремих фактів (вибіркове читання).  

Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, 

рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких 

узгоджується з навчальною програмою.  

Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі 

слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення 

яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за 

співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг 

текстів не перевищує 1500 слів. 

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі 

зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати 

повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані  з інтересами та 

комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної 

програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів. 

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) 

передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності 

самостійно добирати і утворювати форми, обирати лексичні одиниці та 

граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування та 

комунікативних ситуацій. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів 

слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування. 

Об’єктом контролю є рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності в таких видах мовленнєвої діяльності, як сприймання на слух, 

зорове сприймання, писемна взаємодія, писемне продукування, зокрема:  

- Розуміти на слух зміст автентичних текстів.  

- Читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту.  

- Здійснювати спілкування в письмовій формі в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою.  

- Критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних 



потреб.  

- Обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб.  

Мовний інвентар (лексика і граматика) не є окремим об’єктом контролю, 

а перевіряється у комунікативному контексті.  

 

 

2. ВМІННЯ (ЗА РІВНЯМИ СФОРМОВАНОСТІ) ТА ЗНАННЯ 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в 

читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації 

(ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук 

окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують 

інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки 

з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти 

(для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а 

для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна 

здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з 

рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 

1500 слів. 

ЧИТАННЯ 

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти 

автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація 

тесту з іноземної мови). 

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої 

діяльності. 

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника 

узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати 

значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами. 

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, 

що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям 

випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить 

висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні 

факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє 

логічні зв'язки між частинами тексту. 

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, 

розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею. 

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має 

здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з 

іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, 

прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді. 

Форми завдань: 

- із вибором правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності (добір логічних пар); 

 - на заповнення пропусків у тексті; 

- знаходження аргументів та висновків; 

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

 



Типи текстів 

- Статті із періодичних видань; 

- листи (особисті, ділові тощо); 

- оголошення, реклама; 

- розклади (уроків, руху поїздів тощо); 

- меню, кулінарні рецепти; 

- програми (телевізійні, радіо тощо); 

- особисті нотатки, повідомлення; 

- уривки художніх творів. 

Випускники повинні вміти: 

- виокремлювати загальну інформацію із документів, що 

використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для 

друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); 

- знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що 

використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, 

розклад руху поїздів тощо); 

- виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; 

- розрізняти фактографічну інформацію і враження; 

- надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується 

повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою; 

- сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми; 

- розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та 

творів публіцистичного стилю; 

- розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами. 

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним 

матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися. 

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним 

матеріалом У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного 

матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти 

інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, 

розуміє логічні зв’язки у тексті. 

 

Форми завдань 

− із вибором однієї правильної відповіді: 

Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну 

відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей. 

− заповнення пропусків у тексті: 

Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, 

використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір 

здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з 

лексики чи граматики. 

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними 

навчальними програмами. 

Випускники повинні вміти: 

- ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в 

мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного 



спілкування. 

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої 

вивчається. Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань 

множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді). 

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, 

які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних 

оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів. 

Писемне мовлення 

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, 

необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із 

повсякденним життям. 

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої 

діяльності 

У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі 

відповідно до поставлених комунікативних завдань. 

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в 

межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з 

іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з 

мовної освіти (рівень В1). 

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули 

мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи 

про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і 

почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а 

також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. 

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або 

предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє 

обґрунтувати власну точку зору. 

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих 

ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. 

Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак 

зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, 

мова якої вивчається і України. 

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів. 

 Форма завдання 

Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового 

висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від 

випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі 

конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, 

листів, оголошень, реклами тощо). 

Випускники повинні вміти: 

- писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати 

людину, предмет; 

- написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний 

опис та порівняння людей, предметів; 

- передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в 

довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з 

успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на 



повідомлення такого типу; 

- висловити свою точку зору та аргументувати її. 

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, 

повідомлення статтю, висловлюючи власні думки. 

 

3. ПРОГРАМА ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

ЗА ОС БАКАЛАВРА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики 

відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного 

стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, 

особисті відчуття та робити висновки. 

Мовленнєві вміння: 

аудіювання 

розуміти зміст нескладних висловлювань, що стосуються особистісної, 

публічної, освітньої сфери спілкування, а також нескладних текстів 

пізнавального та країнознавчого характеру, повний зміст висловлювання 

вчителя і учнів, що стосуються особистісної, публічної, освітньої сфери, 

нескладні тексти, виділяти головну думку, використовуючи лінгвістичну та 

контекстуальну здогадку, прості пояснення, наприклад, щодо використання 

різних видів транспорту, пересування в незнайомому місті, основний зміст 

повідомлень, оголошень, репортажів, здобувати інформацію з радіо- та 

телепередач на побутову тематику 

читання 

розуміти зміст нескладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, що 

співвідносяться з особистісною, публічною, освітньою сферами спілкування, 

користуватися словником та іншою довідковою літературою, розуміти 

основний зміст газетних, журнальних текстів, текстів науково-популярного і 

публіцистичного стилів, виділяти основну думку, уміти переглянути значний за 

обсягом текст (серію текстів) для пошуку необхідної інформації, здобувати 

інформацію з оголошень, проспектів, меню, розкладів, брошур, коротких 

офіційних документів 

говоріння 

- монологічне мовлення 

створювати зв’язне повідомлення, використовуючи в разі потреби 

лексичні або зображувальні опори, готувати повідомлення щодо певної ситуації 

в межах визначених сфер спілкування, передавати основний зміст прочитаного, 

побаченого або почутого, висловлюючи своє ставлення, давати оцінку особам, 

вчинкам, подіям, явищам, про які йдеться 

- діалогічне мовлення 

встановлювати і підтримувати спілкування із співрозмовником у межах 

визначеної тематики і сфери спілкування, ініціювати і завершувати 

спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого 

етикету, прийнятого в країні, мова якої вивчається, ініціювати і підтримувати 

спілкування, доводити співрозмовникові власну точку зору, обґрунтовуючи її 

письмо 



робити нотатки, складати план, заповнювати анкету, опитувальний лист, 

уміти написати лист, повідомлення, автобіографію, писати твори в межах 

визначених сфер спілкування, висловлюючи власне ставлення до проблем, які 

порушуються 

Мовна лінія 

Активна і пасивна лексика. 

Фразеологічні ідіоми. Усталені вислови. Граматична система мови. 

Категорії, класи і структури нормативної граматики мови, яка вивчається. 

Багатозначність слів, їх зв’язок з контекстом. Граматична семантика. Система 

транскрипційних знаків 

Мета:  знати достатню кількість мовних одиниць для забезпечення 

комунікативних потреб (намірів) у межах визначених сфер і тематики 

спілкування, складати речення, необхідні для використання у найбільш типових 

ситуаціях спілкування, знати основні правила орфографії та пунктуації, уміти 

продукувати письмове повідомлення з дотриманням мовних правил 

 

Соціокультурна лінія 

Відомості, що стосуються: 

найтиповіших особливостей культури, звичаїв, традицій, свят, 

діячів літератури, мистецтва і науки, 

суспільно-політичних реалій та державної символіки, реалій побуту, 

культурних пам’яток, музеїв, театрів країни, мова якої вивчається 

Мета:   уміти виконувати комунікативні функції, застосовуючи 

мовленнєві зразки відповідно до лінгвокраїнознавчих і соціокультурних вимог, 

прийнятих у країні, мова якої вивчається, знати і застосовувати основні правила 

етикету країни, мова якої вивчається, усвідомлювати і толерантно ставитися до 

традицій, звичаїв, цінностей та ідеалів, характерних для народу, мова якого 

вивчається 

 

Діяльнісна (стратегічна) лінія 

Стратегії комунікативної поведінки, що забезпечують ефективну 

мовленнєву взаємодію 

Мета: сприймати новий досвід, нову мову, нових людей, нові способи 

поведінки і життєдіяльності, виявляти готовність адекватно діяти в цих умовах, 

уміти організовувати свою діяльність відповідно до наявних умов навчання, 

самостійно визначати і застосовувати ефективні стратегії оволодіння іноземною 

мовою, критично оцінювати власний навчальний досвід і навчальні досягнення 

та визначати шляхи їх удосконалення, уміти застосовувати нові знання в 

різноманітних ситуаціях спілкування 

 

Мовленнєві вміння: 

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

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. 

 Література в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

 Засоби масової інформації. 

 Молодь і сучасний світ. 

 Людина і довкілля. 

 Одяг. 

 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. 

 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. 

 Міжнародні організації, міжнародний рух. 

ІІІ. 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. 

 

Мовні компетенції 

Морфологія 

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. 

 Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок. 



Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. 

Нульовий артикль. 

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників. 

Займенник. Види займенників. Вживання займенників. 

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.  

Герундій.  

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. 

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники 

місця і часу Основні прислівникові звороти. 

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc) 

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники. 

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників. 

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. 

Словотворення 
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, 

прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів. 

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів) 

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до 

тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх 

навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту). 

 

 

 

 

 

 

Програму іспиту «Англійська мова» укладено відповідно до базової 

моделі зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови згідно з 



чинною Програмою англійської мови, затвердженою Міністерством освіти і 

науки України.  

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Критерії оцінювання комунікативної компетенції осіб, які вступають на 

ОС бакалавра з іноземної мови на основі повної загальної середньої освіти, 

базуються на дескрипторах відповідного рівня володіння мовою у 

Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.  

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності уніфікується за видами і формами виконання та 

враховує особливості англійської мови.  

Зміст тестового завдання з англійської мови визначено на основі 

Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, що містить 

вимоги до практичного володіння читанням, лексичним і граматичним 

матеріалом. 

Тест складається з 59 завдань різних форм та складається з чотирьох 

частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 

завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю). Правила виконання подано перед 

завданням кожної нової форми.  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання тесту з англійської мови – 200. Якщо вступник набрав менше 100 

балів, то він вважається таким, що не склав вступне випробування. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
Завдання має основу та три (Task 1: №1–6*, Task 3: №12–16*) або чотири 

(Task 5: №22–26*) варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання 

вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного оцінювання 

вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюються в 0 або 1 тестовий 

бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не 

надано. 

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження. 
У завданнях (Task 2: №7–11*) пропонують визначити правильність чи 

неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого/прочитаного. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного 

оцінювання  вибрав/ла й позначив/ла відповідь у бланку відповідей А. 

Завдання на встановлення відповідності. 
У завданнях (Task 4: №17–21*, Task 6: №27–32*) пропонують підібрати 

заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації 

до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. 

Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього незалежного 

оцінювання встановив/ла відповідність і позначив/ла варіант відповіді в бланку 

відповідей А. 

Завдання на заповнення пропусків у тексті. 



У завданнях (Task 7: №33–38, Task 8: №39–43*, №44–48, Task 9: №49–

53*, №54–58) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами з наведених 

варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього 

незалежного оцінювання вибрав/ла й позначив/ла варіант відповіді в бланку 

відповідей А. 

Загальна сума балів підраховується за 200-бальною шкалою. 

На виконання тесту відводиться 60 хвилин. Результати тестування 

заносяться в таблицю 1. 

 

Таблиця 1.  

Результат тестування 

 

Тестовий 

бал 

Завдання Тестовий 

бал 

Завдання Тестовий 

бал 

Завдання 

 (1-10)  (1-10)  (1-10) 

 (11-20)  (11-20)  (11-20) 

 (21-25)  (21-25)  (21-25) 

Загальна сума тестових балів Бал в рейтинговій шкалі 

 

 

Спочатку підраховується загальна сума тестових балів, яка потім 

переводиться у бал в рейтинговій шкалі відповідно до Таблиці 2. 

 

 

Таблиця 2. 

 

 

 

 

 

 



 Апеляція вступника щодо тестування з англійської мови подається не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення результату зі вступного 

випробування. 


