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РІВНЕ  



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Порядок оцінювання розроблений на підставі Законів України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України, Правил прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування.  

Вступний іспит з іноземної мови проводиться для прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування осіб: 

– на перший курс на основі повної загальної середньої освіти, які мають 

право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів. Категорія таких осіб визначена в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування; 

– на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) за неспорідненою спеціальністю при 

вступі на спеціальності, визначені в Правилах прийому на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

Мета вступного іспиту – оцінити ступінь підготовленості вступників з 

іноземної мови в процесі конкурсного відбору.  

Завдання вступного іспиту з іноземної мови полягає у тому, щоб оцінити 

знання та вміння вступників, які повинні  

знати:  

– ключові та часто вживані лексичні та фразеологічні одиниці відповідно до 

шкільної програмної тематики загальним обсягом – 2000-2500 одиниць;  

– граматичні категорії усіх частин мови та особливості вживання дієслів у 

відповідному часі й стані.  

вміти:  
– володіти навчаючим читанням на матеріалі побутових, художніх та 

суспільно-політичних текстів; 

– розуміти зв’язок між частинами тексту через граматичні засоби зв’язку;  

– уміти визначати загальний зміст повідомлень, статей, доповідей через їх 

перегляд;  

– робити припущення щодо вибору автором певного лексичного і 

граматичного наповнення тексту;  

– розпізнавати ідіоматичне мовлення.  

Завдання вступного випробування відповідають програмам зовнішнього 

незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, німецька, французька, 

іспанська) для осіб які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної 

середньої освіти, затверджених наказом Міністерство освіти і науки України від 

03 лютого 2016 року №77. Ознайомитися із програмами вступного випробування 

можна за посиланням:  

- англійська мова – http://osvita.ua/doc/files/news/10/1005/english2017-1.pdf; 

- німецька мова – http://osvita.ua/doc/files/news/61/6150/german2017-min.pdf; 

- французька мова – http://osvita.ua/doc/files/news/61/6152/spanish2017-

min.pdf; 

іспанська мова – http://osvita.ua/doc/files/news/61/6152/spanish2017-min.pdf. 

 

http://osvita.ua/doc/files/news/10/1005/english2017-1.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/61/6150/german2017-min.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/61/6152/spanish2017-min.pdf;
http://osvita.ua/doc/files/news/61/6152/spanish2017-min.pdf;
http://osvita.ua/doc/files/news/61/6152/spanish2017-min.pdf.


2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Організація вступного іспиту здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Вступний іспит проводиться приймальною комісією письмово. Усі іспитові 

випробування  містять завдання із вибором однієї правильної відповіді та мають 

на меті визначення рівня сформованості лексико-семантичної та граматичної 

компетентності. 

Вступний іспит з іноземної мови включає в себе 4 типи завдань:  

- знайдіть продовження речення; 

- заповніть пропуски у тексті, обравши правильний варіант відповіді із 

запропонованих ; 

- знайдіть лексичну або граматичну помилку в реченні; 

- дайте відповідь на запитання або зреагуйте на репліку. 

Тривалість проведення вступного іспиту дві академічні години.  

 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

 

Лексичний матеріал. 

2500 лексичних одиниць, які містять 1500 одиниць продуктивної лексики. 

Система словотворення іншомовної лексики: за допомогою суфіксів, 

префіксів, шляхом конверсії, а також слова, що відрізняються від українських і 

російських відповідників, але подібні за значенням, у тому числі слова, подібні за 

звучанням до слів рідної мови, але різняться значенням. 

 

Граматичний матеріал. 

Синтаксис. 

Уживання складносурядного речення за допомогою сполучників. 

Уживання складнопідрядних речень. 

Питальні речення. 

Сталі сполучення слів (ідіоми, фразеологізми). 

 

Морфологія. 

Уживання іменників у однині та множині.  

Основні випадки вживання неозначеного, означеного, часткового артиклів. 

Уживання та утворення кількісних та порядкових числівників.  

Особові, присвійні, відносні займенники. 

Ступені порівняння прикметників. 

Уживання прийменників. 

Прислівники та їх місце в реченні. 

Уживання основних форм дієслова (правильних і неправильних). 

Уживання часових форм дієслова. 

Безособові речення. 

Узгодження часів. 



Умовні речення. 

Уживання пасивного стану. 

Неозначені форми дієслова: інфінітив, дієприкметник. 

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

 Англійська мова 

1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови: Посібник. – 

Київ: ТОВ „ВП Логос”, 2004.– 341 с. 

2. Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми: Навч. посібник для студентів 

філології, університетів, гімназій та коледжів / З а ред. В. І. Гончарова. – Х.: 

Фоліо, 2005. 

3. Комплексний довідник. Англійська мова / Я. В. Довгополова, М.Ю. Бабенко, 

Л.О. Зінов’єва. Г.Ю. Погожих. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 320 с.  

4. Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. Київ: Чумацький шлях, 

2001. – 360 с. 

5. Evans Virginia. Round – Up. English Grammar Practice. – Harlow: Logman, 2002. 

– # 3. – 144 p.  

6. Evans Virginia. Round – Up. English Grammar Practice. – Harlow: Logman, 2002. 

– # 4. – 156 p.  

7. Evans Virginia. Round – Up. English Grammar Practice. – Harlow: Logman, 2002. 

– # 5. – 162 p.  

Німецька мова 

1. Навчально-методичні матеріали до учбових мовних ситуацій для 

самостійної роботи студентів немовних спеціальностей та аспірантів. – Тернопіль, 

1996. 

2. Обухів Р. Д. Розмовні теми: Навчальний посібник з німецької мови. К.: 

Товариство “Знання”, 1997. 

3. Тести з німецької мови // Під ред. проф.С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвит, 

1995. 

4. Хайдерман В. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. 

Базовый уровень. – К.: Методика, 1998. 

5. Aufderstrasse H. Bock ua. Themen neu 2. Kursburch. - Max Hueber Verlag, 

1999. 

6. Aufderstrasse H. Bock ua. Themen neu 3. Kursburch. - Max Hueber Verlag, 

1999.  

7. Burjak L., Kiriljuk W. Ein Stückchen Deutschland.- Berlin, 1999.  

8. Grammatik & Konversation : Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. - Max 

Hueber Verlag, 2005. 

9. Grygorova O., Haran L. Geschäftlicher Schriftverkehr.- Zeitglas, 2005. 

 

Французька мова 

1. Попова С. А., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского 

языка -12 –е изд.,испр.и дополненное.-М.,2000.-480 с. 



2. Басманова А. Г., Турчина Б.И. Именные части речи во французском языке. 

Трудности фр. грамматики: Кн. Для учителя.- 2-е изд., переработ.-М.: 

Просвещение, 1991.-160с. 

3. Мурадова Л.А.  60 устных тем по французскому языку.-М.: Рольф Айрис –

Пресс, 2000-224с. 

4. Мурадова Л.А.  Грамматика французского языка.-М.: Рольф Айрис –Пресс, 

2000-256с. 

5. Прокофьева Г.Н. Тесты по грамматике французского языка.-М.: Рольф 

Айрис –Пресс, 1998.-288с. 

6. Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения.-М.: Рольф Айрис 

–Пресс, 2001-240с. 

Іспанська мова 

1. Алесина Н.М. Учебник испанского языка. – К.: Вища школа, 1982. – 263 с. 

2. Баршак И.А. Испанский язык. Практическая фонетика. - М.: Высшая школа, 

1989 – 223с. 

3. Беликопольская А.А., Родригес-Данилевская Е.Н. Учебник испанского 

языка. – М.: Высшая школа, 1963. – 359 с. 

4. Борисенко И.И. Практикум по грамматике испанской разговорной речи. - 

Л.: Высшая школа, 1987. – 199с. 

5. Верба Г. Г.; Гетьман З. О.; Лопес Тапія Ф. Х. Усний переклад іспанської 

мови українською. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 472 с.  

6. Висенте-Ривас А.С. Фонетика испанского языка. – К.: Вища школа, 1976. – 

70с. 

7. Кисилёв А.В. España. – Санкт-Петербург: КАРО, 2001. – 269с. 

8. Костылёва Е.А., Шашков Ю.А. Fiestas de España. – Санкт-Петербург: КАРО, 

2003. – 269с. 

9. Нуждин Г., Эстремера К.М., Лора-Тамайо П.М. Español en vivo. – М.: Айрис 

Пресс, 2003. – 455с. 

10. Петрашова М.О., Мішустіна А.А., Шевкун Е.В., Татарченко Ю.В. 

Іспанська мова. Інтенсивний курс. – К.: НМК ВО, 1992. – 303с. 

11. Петрова Г.А. Испанский язык. - Воронеж: Издательство 

Воронежского государственного университета, 1996. – 214с. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Результат вступного іспиту з іноземної мови для вступників які приймають 

участь в конкурсі для здобуття ступеня бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 

до 200 балів і зараховуються замість балів сертифікату зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів 

зі вступного іспиту складає не менше 100 балів. 

При оцінюванні 1-4 завдань екзаменаційної роботи виставляються бали: 

а) за правильну відповідь – 4 бали за кожне запитання у завданнях 1-4; 

б) за неправильну відповідь або її відсутність – 0 балів. 

Оцінка за виконання письмової роботи з іноземної мови у 200-бальній 

системі оцінювання визначається за формулою  



N = n+100, 

де n – кількість набраних балів при розв’язуванні завдань 1-4. 

 

 

Критерії оцінювання вступного іспиту з іноземної мови: 

 

№ з/п Правильні відповіді (бали) Оцінка (шкала ЗНО) 

1. 0 – 99 не склав 

2. 100 – 200 100 – 200 
 

 

 

 

Порядок оцінювання обговорений та узгоджений на засіданні кафедри іноземних 

мов (протокол № 4 від 29 жовтня 2019 р.) 

 

 

Завідувач кафедри іноземних мов     М. І. Тадеєва 

 

 

 

Порядок оцінювання розглянутий та схвалений на засіданні приймальної комісії  

(протокол № __ від ___________ р.)  

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії        Р. В. Жомирук 

 

 


