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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Індивідуальна усна співбесіда передбачає перевірку рівня знань, умінь та 

навичок вступника з конкурсного предмету, за результатами якої приймається 

протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування. 

Іспит проводиться у формі усної відповіді на питання екзаменаційного 

білету, з предмету «Іноземна мова». 

За співбесіду виставляється диференційована оцінка за 200-бальною 

системою, яка переводиться у результат до зарахування: „рекомендовано” або 

„не рекомендовано”. 

Якщо абітурієнт не з’явився або відмовився від складання іспиту − бали 

не нараховуються, абітурієнт позбавляється права подальшої участі у 

вступному випробуванні та у конкурсі для зарахування на навчання до 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Рівні 

компетенції 
Бали Критерії 

  

Н
е 

р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

о
  

 

 
0-99 

У відповіді абітурієнт не продемонстрував знання, 

або наявні суттєві недоліки в знаннях основного 

програмного матеріалу; недостатньо орієнтується в 

питаннях програми; допустив принципові помилки; 

допустив помилки при формуванні основних 

положень  відповіді;  частково  засвоїв  програмний 

матеріал. 
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100-200 

У відповіді абітурієнт продемонстрував знання 

основного програмного матеріалу; допустив 

непринципові помилки при формуванні основних 

положень відповіді; продемонстрував здатність до 

творчого аналізу узагальнення ключових положень та 

знання основної й додаткової літератури. 



ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

«ІНОЗЕМНА МОВА» 

 

Розділ «Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія» 

Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. 

Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади.  

 

Розділ «Лексикологія, фразеологія» 

Лексичне значення слова. Багатозначні. Пряме та переносне значення 

слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика іноземної мови за походженням. 

Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, 

діалектна, розмовна лексика. Терміни. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. 

Фразеологізми. 

Розділ «Будова слова, словотвір» 

Будова слова. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. 

Основні способи словотворення в іноземній мові: префіксальний, 

префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або 

основ, перехід з однієї частини мови в іншу. Складні слова. Способи їх 

творення. Спільнокореневі слова й форми того самого слова. 

 

Розділ «Морфологія» 

Іменник як частина мови. Прикметник як частина мови. Числівник як 

частина мови. Займенник як частина мови. Дієслово як частина мови. 

Прислівник як частина мови. Герундій. Службові частини мови. 

 

Розділ «Синтаксис» 

Речення як основна синтаксична одиниця. Просте двоскладове речення. 

Другорядні члени речення у двоскладовому й односкладовому реченні. 

Односкладні речення. Просте ускладнене речення. Складне речення. Способи 

відтворення чужого мовлення. 

 

Розділ «Стилістика» 

Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, 

публіцистичний), їх основні ознаки, функції. 

 

Розділ «Розвиток мовлення» 

Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої 

діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; 

усне й писемне мовлення; основні правила спілкування. Тема й основна думка 



висловлювання. Вимоги до мовлення (змістовність, логічна послідовність, 

багатство, точність, виразність, доречність, правильність). 

 

Граматичний матеріал з іноземної мови 

1. Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою 

речення в українській 

 мові. Розповідні, питальні та заперечні речення. Типи питань. 

2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова. 

3. Спосіб — дійсний, умовний, наказовий. Система часів. 

4. Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу 

пасивного стану.  

Узгодження часів. 

5. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи 

перекладу. Інфінітив,  

функції та способи перекладу. Герундій, функції та способи перекладу. 

6. Модальні дієслова та їх еквіваленти. 

7. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції. 

8. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would.  

Функції дієслів із закінченням -ing, -ed. 

9. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок. 

10. Артикль. 

11. Займенник (загальні відомості). Особові, присвійні, вказівні 

займенники. Неозначені  

займенники some, any і заперечний займенник no. кількісні займенники 

many, much, few.  

Неозначено-особовий займенник one. Три функції one. підсилювальні та  

зворотні займенники. 

12. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння. 

13. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул,  

хронологічних дат, позначень часу. 

14. Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, 

числівник,  

займенник, дієслово, прислівник, сполучник). 

 

Приклади питань для співбесіди з іноземної мови 

 

1. What kind of work environment do you like best? 

2. The present perfect is used to describe … 

3. Where do you see yourself in five years? 

4. When do you use simple future tense? 

5. Are you a team player? 

6. Are you a risk-taker? 

7. How do you deal with pressure or stressful situations? 

8. Do you prefer hard work, or smart work? 

9. How quickly do you adapt to new technology? 

10. Give an example of when you showed leadership qualities.  


