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ЗМІСТ

1. Загальні положення (мета,завдання)
2. Навчальні дисципліни та теми, що виносяться на вступний іспит
3. Критерії та методика оцінювання фахового вступного іспиту
4. Список рекомендованої літератури
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та «Про
вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу в Східноєвропейському слов’янському університету та Положення про приймальну
комісію ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».
Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій,
набутих вступниками у процесі навчання на базі повної загальної середньої
освіти та необхідних для опанування навчальної дисципліни, передбачених
програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» за
спеціальністями
014
«Середня
освіта»
(англійська
мова),
035
«Філологія»(англійська)
та
291
«Міжнародні відносини,
суспільні
комунікації та регіональні студії».
Вимоги до вступників.
Для успішного опанування освітнього ступеня «бакалавр» за
спеціальністями
014
«Середня
освіта»
(англійська
мова),
035
«Філологія»(англійська) та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії» вступники повинні бути здатними до особистісного
формування
компетенцій,
передбачених
навчальними
дисциплінами
інтегрованого навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня
«бакалавр» за спеціальностями 014 «Середня освіта» (англійська мова), 035
«Філологія»(англійська) та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії».
Організація проведення фахового випробуваня визначається положенням
про приймальну комісію ВНЗ «Східно-європейський
слов’янський
університет». Для проведення фахового випробування наказом ректора ВНЗ
«Східно-європейський слов’янський університет» створюється фахова комісія.
Вступне випробування з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів
комісії.
Програма фахового випробування містить питання з англійської мови, які
відображають основні аспекти напряму підготовки та відповідають навчальним
програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.
Вступники складають екзамен з тієї іноземної мови, з якої вони складали
тест під час зовнішнього незалежного оцінювання.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА
I. Граматика англійської мови

Артиклі.
Іменник.Присвійний відмінок іменників.
Утворення множини іменників.
Прикметник.Утворення ступенів порівняння прикметників.
Прислівник. Утворення ступенів порівняння.
Числівник. Утворення кількісних числівників.
Утворення порядкових числівників.
Займенники.
Дієслово.Відмінювання дієслів у простих часах
(Indefinite Tenses).
10) Відмінювання дієслів to be, to have to do .
11) Відмінювання дієслів у тривалих часах (Continuous Tenses)
12) Відмінювання дієслів у доконаних часах (Perfect Tenses)
13) Пасивний стан дієслів.
14) Модальні дієслова.
15) Перетворення прямої мови у непряму.
16) Узгодження часів.
17) Умовні речення.
18) Прийменники. Прийменники місця, часу, напрямку.
19) Порядок слів у розповідному реченні.
20) Чотири типи питальних речень
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

II. Розмовні теми
1) My family.
2) My home.
3) My working day.
4) My day-off.
5) Seasons and weather.
6) Sport and games.
7) Ukraine.
8) The capital of Ukraine.
9) English-speaking countries and their capitals.
10) Great Britain.
11) London.
12) My favourite writer.
13) My best friend.
14) Your plans for the future.
15) My native town / village.
16) My hobby.
17) Internet.Its advantages and disadvantages.
18) Holidays in Ukraine.
19) Do you like traveling ?
20) The importance of learning a foreign languages
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КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Вимоги до відповіді абітурієнта
У процесі іспиту абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і
вмінь.
Для конкурсного відбору осіб під час вступних випробувань до ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» у 2018 році використовують
шкалу від 100 до 200 балів з кожного випробування.
Підсумкова оцінка за результатами вступної фахової співбесіди
визначається за шкалою від 100 до 200 балів за такими критеріями:
191-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- повне, логічне та послідовне розкриття змісту матеріалу, зазначеного
завдання;
- вільне володіння спеціальною термінологією;
- досконале застосуванні одержаних знань, умінь та навичок з різних
дисциплін для правильного вирішення всіх зазначених завдань.
161-190 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- послідовне розкриття змісту матеріалу, зазначеного завдання;
- вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі
неточності;
- в основному правильне застосування одержаних знань, умінь та
навичок з різних дисциплін для вирішення більшості зазначених
питань.
124-160 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- зміст питань викладено частково, не завжди послідовно;
- у відповідях є помилки у використанні окремих понять
- при вирішенні завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного
використання одержаних знань.
100-123 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
- основний зміст завдання розкрито;
- допущено грубі помилки у відповідях;
- відсутнє володіння спеціальною термінологією.
У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена
комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
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