
 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Пояснювальна записка 

1. Форма проведення вступного випробування 

2. Структура та зразок завдань  

3. Критерії оцінювання  

4. Список рекомендованої літератури 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вступне випробування на денну (заочну) форму навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) та спеціальністю 035 Філологія (англійська мова) на базі здобутого 

ОКР «молодший спеціаліст» містить 50 тестових завдань із варіантами 

відповідей, серед яких у кожному випадку потрібно обрати одну правильну. 

Мета вступного іспиту – відбір вступників на навчання на першому рівні 

вищої освіти на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» на основі оцінювання 

рівня теоретичної і практичної підготовки. 

Структура іспиту передбачає комплексну перевірку знань про лексичну, 

граматичну систему і структуру сучасної англійської літературної мови. У межах 

випробування перевіряється і оцінюється практична та теоретична підготовка 

майбутніх бакалаврів з англійської мови. 

На вступному випробуванні з англійської мови здобувачі мають 

продемонструвати знання з теоретичних основ морфології, словотвору, 

синтаксису. 



 

1. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступне випробування передбачає виконання у писемній формі 50 тестових 

завдань лексико-граматичного змісту. 

 Лексико-граматичний тест (завдання 1–50) передбачає вибір однієї 

правильної відповіді у кожному запропонованому завданні.  

Тривалість виконання – 1 година 20 хвилин. 

 

2. CТРУКТУРА ТА ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ 
 

 Фахове вступне випробування з англійської мови складається з 50 тестових 

завдань з вибором однієї правильної відповіді. 
ЗРАЗОК 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Горлівський інститут іноземних мов 

 

Освітній рівень  бакалавр 

Спеціальність  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),  

   035.04 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша - англійська 

Факультет   романо-германських мов, соціальної та мовної комунікації 

 

Комплексне фахове вступне випробування 

Варіант 8 

Choose the most suitable variant (A, B, C or D). 

 

1. We have … time than we want. 

 a) less;   b) least;  c) much;  d) little . 

 

2. There is no demand … such goods here. 

a) at;   b) on;   c) for;   d) in. 

 

3. … and … are animals. 

 a) Oxen; geese; b) Oxes; geese; c) Oxen; gooses; d) Oxs; geeses. 

 

4. He thanked me for what I … for him. 

 a) had done;  b) have done;  c) am doing;  d) was done. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Вступникам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання 

завдань з англійської мови вступник може отримати максимум 200 балів. 

Запропоновано 50 тестових завдань, кожне з яких оцінюється у 4 бали (букву 

обраної відповіді / лексичну одиницю потрібно зазначити в аркуші для відповідей 

до екзаменаційної роботи). 

Вага одного завдання в балах – 4. 

Кількість завдань – 50. 

Максимальна сума балів – 200. 
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