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ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
спеціальності 035 – «Філологія» (переклад)
спеціалізація 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад))
(зі скороченим терміном навчання)
на основі здобутого раніше освітнього ступеня
або освітньо-кваліфікаційного рівня

Сєвєродонецьк – 2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Питання для вступних випробувань – це система формалізованих
завдань, призначених для встановлення рівня засвоєння вступником знань та
вмінь для подальшого навчання за програмою підготовки бакалавра за
напрямом 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.04 «Германські мови та
літератури (переклад включно)». Вступні випробування на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем

«бакалавр» проводяться за тестами,

складеними у повній відповідності до ОКХ та ОПП підготовки бакалавра за
напрямом підготовки 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.04 «Германські
мови та літератури (переклад включно)», навчальних програм за методикою,
визначеною вищим навчальним закладом. Результати вступних випробувань
оголошуються не пізніше наступного дня після складання випробування.
Порядок проведення вступних випробувань регламентується Умовами
прийому, що розробляються Міністерством освіти і науки України на кожен
рік прийому та Правилами прийому, що розробляються на базі Умов
прийому Східноукраїнським національним університетом імені Володимира
Даля. Мета фахових випробувань – перевірка рівня теоретичної та
практичної підготовки вступників, достатнього для навчання за програмою
підготовки бакалавра за напрямом 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.04
«Германські мови та літератури (переклад включно)».

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Англійська мова
The Pronoun. Sentences with introductory “it”. The Article. Types of
Sentences. Subject, Predicate. Constructions: There is… There are…Present
Tenses. Past Tenses. Future Tenses. Modal Verbs. Simple Sentence. Secondary
parts of the sentence. The Noun. The Adjective, Degrees of Comparison. The
Adverb. The Numeral. Passive Voice. The Infinitive. The Gerund. Compound and
Complex Sentences. Sequence of Tenses. Indirect Speech

About Myself. Family Life. Environmental Thinking. Life Style. Dwelling.
Daily Programme. Working Day. Life at the University. Shopping. Meals. Getting
About Town. Live in London Sightseeing Tour. Week-end. Let’s Have a Picnic.
Entertainment. Birthday Party. Vacation. Seasons and Weather.
ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Учасник іспиту повинен:
 знати:
 мовленнєві зразки, характерні для діалогічного і монологічного
мовлення сучасною англійською мовою, які включені в основний
курс підручників, вказаних у списку літератури; вміти будувати
самостійні висловлювання англійською мовою.
 уміти:
 ясно і логічно висловлювати свої думки, володіти навичками
організації праці;
 бути спроможним самостійно опановувати нові знання;
 володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі
достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики,
орфографії, пунктуації.
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V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти
бальною шкалою:

Рівень підготовки

Відповідність умінь та знать
вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти
бальною
системою

1

2

3

високий

середній

достатній

низький

дуже низький

23-24 правильних відповідей

12

21-22 правильних відповідей

11

19-20 правильних відповідей

10

17-18 правильних відповідей

9

15-16 правильних відповідей

8

13-14 правильних відповідей

7

11-12 правильних відповідей

6

9-10 правильних відповідей

5

7-8 правильних відповідей

4

5-6 правильних відповідей

3

3-4 правильних відповідей

2

2 правильні відповіді

1

1 правильна відповідь

0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у
рейтинговому конкурсі на зарахування.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування для вступу на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться у формі лексикограматичного тесту.

Для проведення формуються окремі групи вступників в порядку
надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до випробування ухвалюється рішенням
атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який
передається до приймальної комісії.

Випробування проводиться згідно з розкладом вступних
випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше
ніж за 10 днів до їх початку.

На випробуванні вступник з’являється з паспортом, при
пред’явленні якого він отримує «Листок випробування».

Для проведення випробування головами атестаційних комісій
попередньо готуються лексико-граматичні тести відповідно до «Програми
вступних випробувань». Програма вступних випробувань оприлюднюється
засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного
підрозділу університету.

Вступник виконує письмово лексико-граматичний тест з 24
питаннями.


Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою і
відмічаються у «Листку випробування».

Рівень знань вступника за результатами випробування
заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів
комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком випробування»
вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення
результатів співбесіди до 17.00 години.
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