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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного випробування розроблена з урахуванням основних
положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів
навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної
програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України
(2-11 класи).
Програма вступного екзамену з англійської мови включає завдання для
здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної
компетенції, що уніфікуються за видами і формами виконання та враховують
особливості англійської мови.
Програма вступного випробування складена для вступників, які
вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 03
«Філологія» зі 035 «Германські мови та літератури (переклад
включно)»включає матеріал з наступнихрозділів:
- Морфологія
- Синтаксис
- Словотворення
Метою вступного випробування для вступу на здобуття освітнього
ступеня «Бакалавр» галузі знань галузі знань 03 «Філологія» зі 035
«Германські мови та літератури (переклад включно)» є: мови є виявлення
рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції у абітурієнтів
відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з
мовної освіти.
Головнимзавданнямвступноговипробування
є
оцінказнань
та
вміньвступників.
Вступне
випробування
проводиться
у
письмовійформі.
Екзаменаційнийбілетскладаєтьсяіз 50 тестовихзавданьзакритого типу з
виборомоднієїправильноївідповіді.
Для
кожного
такого
тесту
запропонованочотириваріантивідповіді, з якихлише один варіант є
правильним. Завдання з виборомвідповідівважаєтьсявиконаним правильно,
якщопозначенатільки одна літера – правильна відповідь.
Письмова робота на бланку оцінюваннязнаньвступникаперевіряється за
ключем і на бланку зазначаютьсяспіввідношення (правильнівідповіді) і
розбіжності
(помилковівідповіді),
а
такожпідраховується
і
зазначаєтьсякількістьправильнихвідповідей та проставляєтьсяоцінка.
Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що
свідчить про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при оцінюванні
знань вступників.
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ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ТЕСТУВАННЯ
Морфологія
Іменник. Вживанняіменників у однині та у множині.
Використанняіменниківуроліприкметників. Присвійнийвідмінок.
Артикль. Основнівипадкивживанняозначених і неозначенихартиклів.
Нульовий артикль.
Прикметник. Вживанняприкметників. Ступеніпорівнянняприкметників.
Займенник. Видизайменників. Вживаннязайменників.
Дієслово. Видо-часовіформидієслова в активному та пасивномустані.
Умовніречення (0, I, II, III типів). Наказовийспосібдієслів. Правильні та
неправильнідієслова. Безособовіформидієслова та їхконструкції. Герундій.
Модальнідієслова. ParticipleІ, ParticipleII.
Фразовідієсловаз: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break,
give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.
Структураto be going to do smth.
Прислівник.
Вживанняступенівпорівнянняприслівників.
Прислівникимісця
і
часу.Основніприслівниковізвороти.
Quantifiers/Intensifiers(quite, abit, etc)
Числівник. Кількіснітачислівники. Порядковічислівники.
Прийменник. Видиприйменників. Вживанняприйменників.
Частка. Особливостівживанняto з дієсловами.
Сполучники. Вживаннясполучниківсурядності та підрядності.
Синтаксис
- Структура різнихтипівречень.
- Простіречення.
- Безособовіречення.
- Складніречення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова
- Узгодженнядієслівнихчасів у складнопідряднихреченнях.
Словотворення
Слова, утворенівідвідомихкоренів за допомогоюсуфіксівіменників,
прикметників і дієслів; префіксівприкметників і дієслів. Лексичний мінімум
складає 2500 слів.
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Англійська мова. Програма (рівень стандарту) для учнів 2-12 класів
середніх загальноосвітніх навчальних закладів. – 2005. – Режим
доступу:[http://www.gov.mon.ua]
2. Латиш В. Тесты по английскому язику: 4000 тестовых заданий /
В.Латиш, О. Снайдер– Мн.: КнижныйДом, 2005. - 416с.
3. Коваленко О.Я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Англійська мова 2-11 класи / Коваленко О.Я. та ін.: - К.: Шкільний світ. –
2001. – 28с.
4. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / [Артемчук Г.І., Ніколаєва
С.Ю; за участю: Бражник Н.О., Пасічник Л.М., Петровської К.Є., Кузьменко
Ю.В., Сажко Л.А., Шерстюк О.М.] – К.: Ленвіт, 2003. -168с.
5. Числова А.С.Тесты по английскому язику:[узд. 2-е, исправ. и доп.] /
Числова А.С., Татарчук Г.М. – Москва: ИКЦ “МарТ “; Ростов н/Д:
Издательский центр “МарТ “, 2004. – 240с.
6. Murphy
R.
English
GrammarinUse.
Cambridge:
CambridgeUniversityPress. − 1994. − 258 p.
7. Soars J., Soars L. NewHeadwayIntermediate. Student’sBook. Oxford:
OxfordUniversityPress. – 2002. – 160 p.
8. Soars J., Soars L. NewHeadway Pre-Intermediate English Course.
Oxford: OxfordUniversityPress. – 2002. – 144 p.
9. Swan M. Practical English Usage. Oxford: OxfordUniversityPress. –
1997. – 658 p.
10. Swan
M.,
Walter
C.
TheGoodGrammarBook.
Oxford:
OxfordUniversityPress. – 2001. – 324 p.
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ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ
для проведення вступноговипробування при вступі на навчання для
здобуттяосвітньогоступеня бакалавра другий курс (зі скороченим строком
навчання) на основі ОКР ….
галузі знань: 03 «Філологія»
за спеціальністю 035 «Германські мови та літератури (переклад включно)»
На виконаннязавдань Вам дається 1 година 20 хв.
На кожнезавданняпропонується 4 варіантивідповіді.
Тільки один варіантвідповіді є правильним.
Відповідьнатестовізавдання заноситься до екзаменаційногоаркушу.
Ніякихвиправлень у данихвідповідях не допускається.
Хай Вам щастить!
Білет № 1
Тестовізавдання
1. I'vebeenwalking for threehours. I have_______sorefeet.
Aa
B some
C a lot of
D ''-'' (no need of insertion)
2. We always go to ______ church on Sunday.
A "−"
B an
C the
Da
3. My maths _______ got worse and worse.
A is
B are
C have
D has
4. Dan is not as _______ as Henry.
A thin
B thinner
C the most thinnest
D the thinnest
5. I need eight __________ sleep a night.
6

A hours
B hour’s
C hour
D hours’
6. Ann / tennis / often / plays.
A Ann plays often tennis.
B Ann plays tennis often.
C Ann often plays tennis.
D Ann tennis often plays
7. My friend _________ the answer to the question.
A is know
B knows
C knowing
D know
8. We ____________ when we were studying in France.
A met
B meeting
C had met
D had been meeting
9. I’ll tell Anna all the news when _________ her.
A I’ll see
B I see
C I'll be going to see
D I shall see
10. This woman ________ her bank manager before the doctor.
A am seeing
B are seeing
C is seeing
D areseing
11. What ________ when he phoned you?
A you were doing
B was you doing
C you was doing
D were you doing
12. It ________ the whole day long on Tuesday.
A will be raining
B shall rain
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C is will raining
D shall be rain
13. John _______ hard today.
A is not working
B doesn’t work
C not is working
D do not work
14. Mary said : "My parents are very ill ".
A Mary says that her parents were very ill.
B Mary said that her parents were very ill.
C Mary said that her parents are very ill.
D Mary said that her parents very ill.
15. She_______ elephants for twoyears.
A havestudied
B hasbeenstudied
C hasbeenstudying
D havebeenstudying
16. I _________anessay. I'mtirednow.
A havebeenwritten
B havebeenwrite
C havebeingwriting
D havebeenwriting
17. The man looked familiar. I ________ him somewhere before.
A had seen
B had saw
C saw
D have seen
18. She ________ for 3 years when she entered the race.
A practised
B had been practising
C have practised
D has been practising
19. When the teacher came in, the children _________.
A will stand up
B stand up
C stood up
D have stood up
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20. I was going to travel by train but I _________ my mind.
A have changed
B would change
C have been changed
D changed
21. I'm sorry. I _______ yet.
A haven't finished
B didn't finish
C don't finish
D wasn't finishing
22. Rick left class early because he _______ a headache.
A have
B had
C used to have
D was having
23. I ______ to ski.
A have never learnt
B never learnt
C never learn
D was never learning
24. My sister told me that Joe _______.
A was died
B died
C had died
D have died
25. _________there any kennels in this area?
A is
B are
C have
D has

26. Doyoucollect______stamps?
Aa
B some
C a lot of
D ''-'' (no need of insertion)
27. We have bought ______lovely new bed.
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Aa
B an
C the
D "−"
28. You can see the church from _______________.
A the living room’s window
B the window of the living room
C the living rooms’ window
D the living room window
29. The acoustics in this room ________very good.
A is
B are
C have
D has
30. I / children / like / very much.
A I like children very much.
B I like very much children.
C Very much I like children.
D I very much like children
31. My car was _________ than yours.
A expensive
B the more expensive
C the most expensive
D more expensive
32. How many brothers and sisters _____________?
A are you having
B do you have got
C have you got
D you have
33. _______________ Gloria last week?
A Have you seen
B Were you seeing
C Have you been seeing
D Did you see
34. Don’t worry. I _______________ be here to help you.
A not
B shall
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C will not to
D won’t
35. Tom said : -" I'm feeling ill. "
A Tom says that he was feeling ill.
B Tom said that he was feeling ill.
C Tom said that he is feeling ill.
D Tom said that he feels ill.
36.His new secretary ___ on Friday.
A are starting
B is starting
C starting
D am starting
37.When you arrive, I _____ dinner.
A cooks
B is cooking
C will be cooking
D cooked
38. I’ll leave as soon as it ___ raining
A stop
B is stopping
C stopping
D stops
39. When I came home , she ________ the piano.
A is playing
B was playing
C played
D will be playing
40. It______.Thestreetsarestillwet.
A wasbeenraining
B hasbeenraining
C hasbeingraining
D hasbeenrained
41. I _______. That'swhymyhairiswet.
A havebeenswimming
B hasbeenswimming
C hasbeenswum
D havebeenswam
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42. My wallet wasn’t there. I ________ it behind.
A have left
B had leave
C had left
D had been left
43. It was 2:00 p.m. The runners _________ since 10:48 a.m.
A had been running
B have been running
C had ran
D had been run
44. She ______ school last year.
A has left
B left
C had left
D leave
45. Where _______ to school?
A you went
B you did go
C you go
D did you go
46. ______ Pam Marshall's latest book?
A Did you read
B Have you read
C Do you read
D Read you
47. She walked into the station only to find that the train _______.
A had left
B left
C lefts
D leave
48. Our baby Jack ___ now.
A are walking
B am walking
C walk
D is walking
49. I didn’t ______he was at home.
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A to think
B thinking
C think
D thought
50. Roger _______ me at 9:00 last night.
A called
B calls
C used to called
D calling
Голова предметної екзаменаційної комісії

Л. В. Онучак
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступневипробування проводиться у строки та згідно з Правилами
прийому на навчання до УніверситетудержавноїфіскальноїслужбиУкраїни в
2019 році.
Форма проведення – тестова.
Кількістьтестовихзавдань в екзаменаційномубілеті – 50.
Підсумковаоцінка за вступневипробуваннявиставляється за 100бальною шкалою на підставісумарноїкількостізаліковихбалів.
Максимальна
кількістьбалів,
яку
моженабративступник
за
результатами вступноговипробування становить – 100 балів, кожна
правильна відповідьоцінюєтьсяу два бали. Неправильнівідповіді, а
такожвідповіді в якихвказано два і більшеваріантів (букв) оцінюванню не
підлягають (виставляється - 0 (нуль) балів).
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в оцінки в 4-х
бальну й 2-х бальну шкалу здійснюється у такому порядку.
Кількістьвірновиконанихтестовихзавдань Еквівалент
оцінки за
4-х бальною
шкалою
45-50
(90-100 балів)
відмінно
40-44
(70-89 балів)добре
35-39
(70-89 балів)добре
30-39
(50-69балів)
задовільно
25-29
(50-69балів)
задовільно
15-24
(0-49
балів)незадовільно
0-15
(0-49
балів)незадовільно

Еквівалент
оцінки за
2-х бальною
шкалою
Склав
Склав
Склав
Склав
Склав
Не склав
Не склав

Відмінно (5, А, 90-100 балів) – вступникотримує за глибоке і
повнеопануваннязмістувинесеного на екзамен начального матеріалу, в
якомувступник легко орієнтується, маєвідміннезнаннянормативноїбази.
Добре (4, В, С - 70-89 балів) – вступникотримує за
повнезасвоєннявинесеного
на
екзаменнавчальногоматеріалу,
володіннязмістомзаконодавчихактів,
однакнаявніпевніпрогалини
у
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розумінніпевнихтеоретичнихположень,
знанняхзміступідзаконнихнормативнихактів.
Задовільно (3, D, E - 50-69 балів) – вступникотримує за знання та
розумінняосновнихположеньнавчальногоматеріалу. Вступникволодіє
Незадовільно (2, FX, F - 0-49 балів) – вступник має безсистемні
знання, або демонструє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу,
змісту нормативної бази або відмовився від здачі роботи.
Голова предметної екзаменаційної комісії

Л. В. Онучак
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