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Пояснювальна записка 

 
 

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ у 2021 році для 

конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання (на перший (зі скороченим 

терміном навчання) рік навчання або другий (третій) курс (з нормативним 

терміном навчання на вакантні ліцензійні місця)) для здобуття ступеня 

бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за умови вступу на спеціальність 035 Філологія проводиться фахове 

вступне випробування. Фахове вступне випробування проводиться в 

електронному вигляді з використанням ЕОМ у встановлені строки Правилами 

прийому 2021 до ДВНЗ УДХТУ. 

Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються 

не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Голова фахової 

атестаційної комісії або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних 

випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали і програми 

вступних випробувань, що проводить університет. Тексти всіх матеріалів 

затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за чотири місяці до 

початку вступних випробувань. Затверджені тестові завдання та інші 

екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні  

зберігатись як документи суворої звітності. 

За структурою вступні випробування для вступників складаються з 

наступних елементів, які входять до кожного з білетів: теоретичні питання: до 

кожного з варіантів завдань входить 3 теоретичних питання відритого типу; 

тестові завдання: до кожного з варіантів завдань входить 7 тестових завдання 

закритого типу (з наведених варіантів відповідей належить обрати один 

правильний). 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 100 

балів, а максимальна кількість балів – 200. Особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна 

кількість балів для допуску 100 бали), до участі у конкурсі на зарахування не 

допускаються. 
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Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 2 

академічні години (120 хв.). 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 100 балів), до 

участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 

При проведенні фахового вступного випробування фахова атестаційна 

комісія перевіряє професійну підготовку абітурієнтів, дає оцінку якості 

вирішення вступниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та 

умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності, 

передбачених кваліфікаційною характеристикою молодших спеціалістів 

спеціальності 035 Філологія. 

 
1 Загальні положення: мета, завдання та перелік дисциплін з фахового 

вступного випробування 

 
Фахове вступне випробування на здобуття ступеня бакалавра – це 

реалізація принципу ступеневої освіти вступниками з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста. 

Метою проведення фахового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальністю 035 Філологія шляхом виявлення рівня 

підготовленості вступників за професійно-орієнтованими дисциплінами і 

оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою 

молодшого спеціаліста спеціальності 035 Філологія. 

Завданням складання фахового вступного випробування є перевірка 

засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками 

застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін 

підготовки молодшого спеціаліста, з метою перевірки здатності студентів до 

успішного проходження підготовки для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 035 Філологія. 

На фахові вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра зі 
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спеціальністю 035 Філологія виносяться завдання з системи змістових модулів 

нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо- 

професійна програма» підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст. 

 
2. Перелік питань 

 

З дисципліни «Англійська мова» 

Граматика. 

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 правилами, а також найбільш поширені винятки. 

Займенник. Особові, присвійні, питальні, об'єктні, вказівні, неозначені займенники, 

похідні від some, any, no, every. 

Прислівник. Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. 

Числівники. Кількісні, порядкові числівники. 

Прийменники місця, напряму, часу. 

Дієслово. Утворення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Іndefinite) в 

активному та пасивному станах: Present, Past Progressive (Continuous) і Present, Past 

Perfect в активному стані; Future-in-the Past. Використання неособових форм 

дієслова: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу. 

Модальні дієслова та їх еквіваленти (can, could, may, might, must, should, have to, 

ought to, need, be able to) в поєднанні з простою формою інфінітива. 

Узгодження часів. Умовні речення I та II типів. 

Синтаксис. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, 

спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Безособові речення. 

Складносурядні та складнопідрядні речення. 

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики 

ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних 

закладів з іноземних мов (рівень стандарту) та складають загальновживані слова, які 
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зазвичай використовують носії мови у повсякденних ситуаціях спілкування. 

Читання 

Вступник має розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому 

числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих знаків, що відображають 

реалії життя та відповідають віковим особливостям вступника. Тексти можуть 

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

незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. 

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, 

виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за 

контекстом. 

 
 

3. Порядок оцінювання підготовленості вступників 

 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 100 

балів, а максимальна – 200. Шкала оцінювання за 200-бальною системою та її 

відповідність національній і європейській системам наведена у таблиці 1. 

Білети містять тестовий блок (сім питань) та теоретичний блок (три 

питання). При цьому, тестовий блок оцінюється 0 або 20, а теоретичний блок – 

від 0 до 20 балів. Питання тестового блоку мають тільки одну правильну 

відповідь. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 100  

бали, а максимальна – 200. Шкала оцінювання за 200 бальною системою наведена 

у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання 
Конкурсний 

бал 

Структура оцінки Порядок оцінювання 

192–200 ВІДМІННО – вступник володіє 

глибокими і дієвими знаннями 

навчального матеріалу, 

аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; вільно 

володіє основними поняттями, уміє 

знаходити джерела інформації, 

аналізувати їх та застосовувати у 

практичній діяльності або у науково- 

дослідній роботі 

Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 

помилок 

172–191 Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 
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134–171 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо 

повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних 

умовах; розуміє основоположні 

теорії і факти, логічно висвітлює 

причинно-наслідкові зв'язки між 

ними; вміє аналізувати, робити 

висновки в результаті правильного 

використання лексичного та 

граматичного матеріалу. Відповідь 

його повна, логічна, але з деякими 

неточностями 

Добре – в цілому правильна робота 

з певною кількістю помилок 

122–170 ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє 

суть дисципліни, виявляє розуміння 

основних положень навчального 

матеріалу; може поверхово 

аналізувати події, ситуації, робити 

певні висновки, самостійно 

відтворити більшу частину 

матеріалу. Відповідь може бути 

правильна, але недостатньо 
осмислена 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

100–121 Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальним критеріям 

<100 НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало 

усвідомлює мету навчально- 

пізнавальної діяльності; слабо 

орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне 

Незадовільно – з можливістю 

складання фахового вступного 

випробування у наступному році 

 опрацювання навчального матеріалу 

викликає значні труднощі; робить 

спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою 

викладача нарівні «так» чи «ні»; 

однак може самостійно знайти в 
підручнику відповідь 

 

 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 100 бали), до 

участі у конкурсі на зарахування не допускаються. 
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