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Пояснювальна записка
Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистісних,
культурних, професійних контактів. Загальна стратегія навчання іноземних мов
визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних,
психолого-педагогічних та суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний
підхід, який зумовлює практичну мету вивчення дисципліни “Іноземна мова” яка
передбачає:
-

формування

та

розвиток

іншомовної

комунікативної

компетенції

(формування та розвиток мовної, мовленнєвої і соціокультурної компетенції);
- навчання нормам міжкультурного спілкування на іноземній мові;
- розвиток культури усного і письмового мовлення в умовах офіційного та
неофіційного спілкування.
Освітня мета навчання – розвиток логічного, аналітичного мислення;
спостереження; підвищення загальної мовленнєвої культури висловлювання
думок як на іноземній, так і на рідній мові; розширення світогляду.
Виховна мета навчання – виховання особистості, яка персонально відповідає
за освітній та професійний рівень; виховання культури мовлення, етикету,
духовних і моральних якостей, патріотичних стосунків, усвідомлюючи себе як
представника своєї держави.
Дисципліна “Іноземна мова” зв’язана з культурологією, соціологією,
українською мовою та літературою, діловою українською мовою, історією
України та світу, зарубіжною літературою та дисциплінами за обраним фахом.
Програма спрямована на розвиток умінь самостійної роботи вступників і
спонукає до розкриття їх творчого потенціалу.
Значна роль приділяється читанню, яке входить до сфери комунікативної
діяльності людини. У сучасному суспільстві саме читання є основним джерелом
отримання інформації з книжок, журналів, Internet, рекламних матеріалів; воно
служить в якості головного засобу задоволення пізнавальних потреб. Читання
фахової літератури іноземною мовою, заповнення професійної спрямованості в
навчанні іноземній мові та є практичними сферами її застосування.
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Програма співбесіди розроблена відповідно до «Змістової частини галузевих
стандартів вищої освіти підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого
спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної освіти та
освіти з безпеки життя і діяльності людини й охорони праці», передбаченої
додатком до інструктивного листа Міністерством освіти і науки України від
19.06.2002 р. №1/9-307.
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Завдання
Для співбесіди з англійської мови для вступників на відділення дофахової
підготовки на основі базової загальної середньої освіти
Під час співбесіди з англійської мови вступник має виконати два завдання:
- Прочитати і переказати уривок адаптованого художнього тексту, переказати
зміст прочитаного англійською мовою, відповісти на поставлені запитання;
- Логічно і послідовно передати основний зміст усної теми (нижче вказані),
відповісти на запитання екзаменатора;
Мовна (лінгвістична) компетенція.
Мовний матеріал, яким повинні володіти вступники
Фонетика
Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови. Наголос.
Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних,
розповідних, питальних та спонукальних речень.
Словотворення
Слова утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників –er, -or, ist, -dom, ance, ment, -ness, -ity, -tion (sion); прикметників teen, -ty, th; прислівників ly;
префіксів дієслів –re; прикметників –un, dis-.
Лексика
1000 л.о., у тому числі 700-800 одиниць продуктивної лексики
Граматика
Морфологія
Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового
артиклів.
Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.
Прикметник. Вживання прикметників у вищому

та найвищому степенях,

утворення за допомогою суфіксів і допоміжних слів. Порівняльні конструкції.
Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні. Відносні та вказівні.
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Числівник. Кількісні і порядкові числівники.
Дієслово. Основні форми дієслова. Система дієслівних часів по групах Indefinite,
Continuous, Perfect in Active Voice. Утворення Passive Voice. Перехід прямої мови
у непряму. Узгодження часів. Модальні дієслова can, may, must
еквіваленти.

та ін., їх

Неособові форми дієслова: Infinitive, Participle, Gerund) прості

форми). Об’єктивний інфінітивний комплекс. Наказовий спосіб. Умовний спосіб.
Умовні речення, що виражають реальні дії.
Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Ступені порівняння прислівників.
Прикметник. Сполучник. Найбільш уживані прийменники та сполучники.
Синтаксис
Просте речення. Поширене і непоширене речення. Головні члени речення.
Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному та
запереченому реченнях. Складносурядне і складнопідрядне речення. Найбільш
уживані види підрядних речень.
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Перелік розмовних тем
з англійської мови
(на основі базової загальної середньої освіти)

1. Ukraine
2. Theatre
3. My Working Day
4. School Life
5. Kyiv
6. My Favourite TV Programme
7. My Days Off
8. Outstanding People of Great Britain
9. Seasons and Weather
10. Sports and Games
11. Travelling
12. National Holidays of Ukraine
13. London
14. My Future Profession
15.About My Family and Myself
16.My Friend’s Appearance
17.Great Britain
18.Shops and Shopping
19.Cinema
20.Meals
21.Where We Live
22.Education
23.My Favourite English Author
24.At the Doctor’s
25.Music in Our Life
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Мовленнєва компетенція
Вступник має вміти:
- вступати в бесіду, привертати увагу співрозмовника;
- запитувати і надавати необхідну інформацію;
- підтримувати бесіду;
- висловлювати своє емоційне ставлення до предмету дискусії;
- уміти читати і розуміти адаптовані тексти різних жанрів, що відповідають
тематиці основної базової середньої освіти.
Соціокультурна компетенція
Норми поведінки, звичаї, традиції, правила етикету в Україні, англомовних
країн та інших країнах світу. Мовні прислів’я, приказки, і діалогічні вирази в
рамках сфер спілкування.
Стратегічна компетенція
Вступники повинні вміти:
- користуватися словниками, додатковою адаптованою літературою (журнали,
газети, тощо)
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Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників
з іноземної мови під час співбесіди
Вступник рекомендований до вступу, з відповідною оцінкою, якщо під час
співбесіди він виявив середній, достатній або високий рівень знань.
Вступник не рекомендований до вступу, з відповідною оцінкою, якщо під час
співбесіди він виявив початковий рівень знань.

1
2

3

4

5

6
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Рівень початковий
Вступник розуміє знайомі назви, дуже прості слова та фрази в
тексті. Вживає прості слова в усному мовленні.
Вступник розуміє знайомі назви, дуже прості слова та фрази в
тексті. Може вживати речення в усному мовленні, щоб описати своє
місце проживання, людей, яких він знає.
Вступник може читати та розуміти зміст дуже простих та коротких
текстів. В усному мовленні може вживати речення, щоб описати
простими словами свою сім'ю, інших людей, свої життєві умови.
Рівень середній
Вступник читає та розуміє зміст прочитаного тексту, але не володіє
технікою читання, є відхилення від норми щодо швидкості читання
та допущені лексичні, фонетичні та граматичні помилки, не вміє
переказувати текст англійською мовою. В усному мовленні вживає
серію речень або висловів під час бесіди на запропоновану тему.
Вступник читає та розуміє зміст прочитаного тексту, але не володіє
технікою читання, є відхилення від норм щодо швидкості читання
та граматичні помилки, коротко переказує, зміст прочитаного. В
усному мовленні вживає серію речень або висловів під час бесіди на
запропоновану тему.
Вступник читає та розуміє зміст прочитаного тексту, але не
володіє технікою читання, допущені фонетичні, лексичні та
граматичні помилки, переказує основний зміст прочитаного тексту.
В усному мовленні може висловитись простими засобами під час
бесіди на запропоновану тему.
Рівень достатній
Вступник читає та розуміє адаптовану літературну прозу, володіє
технікою читання, розуміє зміст прочитаного в цілому за
виключенням окремих елементів, які не впливають на розуміння
прочитаного тексту, але під час читання допускає фонетичні,
лексичні, граматичні помилки, вміє переказати зміст прочитаного
англійською мовою. В усному мовленні вміє чітко і докладно
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висловитись на запропоновану тему.
Вступник читає та розуміє адаптовану
літературну прозу, володіє технікою читання, розуміє зміст
прочитаного в цілому за виключенням окремих елементів, які не
впливають на розуміння прочитаного тексту, але під час читання
допускає незначні фонетичні, лексичні та граматичні помилки, вміє
переказувати зміст прочитаного англійською мовою. В усному
мовленні вміє чітко і докладно висловитись на запропоновану тему.
Вступник читає та розуміє адаптовану літературну прозу, володіє
технікою читання, розуміє зміст прочитаного в цілому, вміє
переказувати зміст прочитаного англійською мовою, але під час
переказу допускає незначні фонетичні, лексичні та граматичні
помилки. В усному мовленні вміє чітко і докладно висловлюватись
на запропоновану тему.
Рівень високий
Вступник досконало володіє технікою читання , перекладу та
переказу змісту прочитаного англійською мовою. Логічно і
послідовно передає основний зміст усної запропонованої теми
відповідає на запитання екзаменатора.
Вступник досконало володіє технікою читання, перекладу та
переказу змісту прочитаного іноземною мовою. Уміє детально
розкрити запропоновану усну тему, підкреслюючи моменти, які
вважає важливими, відповідає на запитання екзаменатора.
Вступник досконало володіє технікою читання, перекладу та
переказу змісту прочитаного іноземною мовою. Уміє детально
розкрити запропоновану усну тему, висловлюючи особисте
ставлення до подій чи певного досвіду, відповідає на запитання
екзаменатора, висловлюючи власну думку.
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