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Програма фахової вступної співбесіди для вступу на навчання для
здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі раніш здобутого освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
за спеціальностями
014 «Середня освіта» (мова і література)(словацька мова) і 035 «Філологія»
(словацька мова) .
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ЗМІСТ

1.
2.
3.
4.

Загальні положення фахової вступної співбесіди
Зміст та структура співбесіди
Критерії та методика оцінювання фахової вступної співбесіди
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 у вищих
навчальних закладах, Положення про організацію навчального процесу в
Східно-європейському слов’янському університету, та Положення про
приймальну комісію ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»
2018 р.
Мета фахової вступної співбесіди полягає у діагностиці рівня
теоретичних знань, практичних умінь та навичок абітурієнтів, необхідних для
опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки
фахівця освітнього ступеня «бакалавр» на базі здобутого освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Організація проведення співбесіди
Співбесіда зі словацької мови є вступним випробовуванням до ВНЗ
«Східно-європейський слов'янський університет» для навчання на денній та
заочній формі за програмою підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр».
Організація проведення фахової співбесіди визначається положенням про
приймальну комісію ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».
Для проведення фахової співбесіди наказом ректора ВНЗ «Східноєвропейський слов’янський університет» створюється фахова комісія. Вступне
випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше
двох членів комісії.
Фахова вступна співбесіда проводиться в усній формі. Абітурієнт
отримує для відповіді білет, в якому визначені 2 питання з наведеного в
програмі переліку. Тривалість підготовки абітурієнта до відповіді не повинна
перевищувати 30 хвилин.
Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в
протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується
екзаменаторами та абітурієнтом. Інформація про результати співбесіди
оголошуються абітурієнту в день її проведення.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА СПІВБЕСІДИ
Співбесіда складається з двох частин:
1. Перевірка теоретичних знань абітурієнтів з фонетики та морфології
словацької мови. Відповідь на теоретичне питання оцінюється від 40 до
80 балів.
2. Розповідь абітурієнта та співбесіда по заданій темі. Розповідь та
співбесіда по заданій темі оцінюється від 60 до 120 балів.
Теми до співбесіди
I. Теоретична частина
І.1. Фонетика словацької мови
- Klasifikácia slovenských hlások.
- Klasifikácia samohlások.
- Klasifikácia spoluhlások
- Klasifikácia dvojhlások.
- Neutralizácie a alternácie v slovenčine.
- Prozodické vlastnosti slovenčiny
І.2. Морфологія словацької мови
-

Morfológia, jej predmet.
Morféma a gramatická kategória.
Slovné druhy v slovenskom jazyku.
Ohybné a neohybné slovné druhy.
Gramatické kategórie.
Podstatné mená.
Skloňovacie vzory podstatných mien.
Prídavné mená. Klasifikácia prídavných mien.
Skloňovanie, stupňovanie prídavných mien..
Zámená. Klasifikácia zámen a ich skloňovanie.
Číslovky. Klasifikácia číslovie a ich skloňovanie.
Slovesá. Slovesné kategórie.
Slovesné triedy.Časovanie slovies.
Neohybné slovné druhy, ich charakteristika.
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II. Розмовні теми
- Ako som strávil letné prázdniny.
- Stálice slovenských dejín
- Moja rodina.
- Najvýznamnejšie turistické atrakcie na Slovensku.
- Moja izba.
- Administratívne-správne členenie Slovenskej republiky.
- Môj pracovný deň.
- Moje hobby .
- Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky.
- Moja obľúbená kniha.
- U lekára.
- Doprava na Slovensku.
- Ročné obdobia.
- V nákupnom centre.
- Čo všetko viem o mojom rodnom meste.
- Slovenské národné sviatky.
- Najväčšie mesta na Slovensku.
- V divadle.
- Tajomstvá slovenskej kuchyne.
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КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОЇ ВСТУПНОЇ
СПІВБЕСІДИ
Вимоги до відповіді абітурієнта
У процесі фахової співбесіди 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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