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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з  іноземної  мови для вступників до Університетського коледжу Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка  розроблено  з  урахуванням  основних  положень
Державного  стандарту  базової  та  повної  загальної  середньої  освіти,  рівнів  навчальних
досягнень,  визначених  у  чиннихпрограмз  іноземних  мовдля  освітніх  навчальних  закладів
України, що відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (В1 – для рівня
стандарту).

Об’єктом контролю є рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності
у таких  видах мовленнєвої  діяльності,  як  сприймання на  слух,  зорове сприймання,  писемна
взаємодія, писемне продукування, зокрема:

 розуміти на слух зміст автентичних текстів;
 читати і  розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння

змісту; '
 здійснювати спілкування у письмовій формі в межах сфер, тем і ситуацій, визначених

чинною навчальною програмою;
 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;
 обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Мовний інвентар (лексика і граматика) не є окремим об’єктом контролю, а перевіряється
у  комунікативному  контексті.  Зміст  тестових  завдань  подається  на  автентичних  зразках
нормативного мовлення, прийнятого у країнах, мова яких вивчається,  та відповідає сферам і
тематиці ситуативного спілкування, зазначених у чинних типових освітніх програмах.

Контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності абітурієнтів
(Комунікативна компетентність)

Комунікативні
види

мовленнєвої
діяльності

Комунікативні
уміння

Рівні та дескриптори володіння англійською
мовою на кінець 11-го класу відповідно до

Загальноєвропейських Рекомендацій 
з мовної освіти

Рівень стандарту (В1)

Рецептивні

Сприймання
на слух

Розуміє  основний  зміст  чіткого  нормативного
мовлення, зокрема короткі розповіді на знайомі теми,
що  регулярно  зустрічаються  у  школі,  на  дозвіллі
тощо.

Зорове
сприймання

Читає із задовільним рівнем розуміння прості тексти,
в яких викладено факти, що стосуються його/її сфери
інтересів.

Продуктивні

Писемна
взаємодія

Пише  особисті  листи  й  записки  з  запитом  або
наданням простої  актуальної  інформації,  пояснюючи
те, що вважає важливим.

Писемне
продукування

Пише  прості  зв'язні  тексти  на  різноманітні  знайомі
теми у межах своєї сфери інтересів, об'єднуючи низку
окремих коротких елементів у лінійну послідовність.

Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних досягнень абітурієнтів

Уміння Рівень стандарту
В1

Сприймання на слух
(Аудіювання)

Обсяг прослуханого (у межах одного
звукового фрагменту)

до 3-4 хв.
Зорове сприймання

(Читання)
Обсяг одного тексту у словах (у межах)

350-400



Писемне продукування
(Письмо)

Обсяг письмового повідомлення у словах
(у межах)
150-180

Мовний інвентар – лексика

Тема Лексичний діапазон
Я, моя родина, 
мої друзі

особисті дані, місце проживання
члени сім'ї, їхній вік, професії та заняття, (інші) родинні зв'язки
щоденні справи та обов’язки в сім’ї
домашні справи та побут
родинні традиції та свята
види особистісних стосунків
друзі та їхні уподобання 
друзі по листуванню (листування з друзями)
стосунки з товаришами
особистість та її якості 
зовнішність людини 
риси характеру
норми поведінки та спілкування 
толерантне ставлення до оточуючих

Помешкання види помешкань 
дім, квартира, кімната 
умеблювання

Одяг предмети одягу 
види одягу 
мода

Покупки види магазинів 
відвідування магазинів 
асортимент товарів 
покупки 
ціна
гроші

Харчування назви продуктів харчування
назви страв 
улюблені страви
кухонні прилади, посуд 
сервірування столу 
приготування їжі
способи обробки продуктів харчування
заклади громадського харчування 
меню
їжа, напої й закуски
особисті пріоритети в харчуванні 
смаки, уподобання
традиції харчування
страви, національна кухня України та країн, мова яких 
вивчається

Охорона 
здоров’я

частини тіла людини
особиста гігієна 
стан здоров’я
захворювання та їхні симптоми 
відвідування лікаря 
лікарські засоби 



назви медичних закладів
Стиль життя здоровий спосіб життя

режим дня
Відпочинок і 
дозвілля

вільний час
канікули 
види відпочинку та занять
хобі, захоплення
розваги

Мистецтво види та жанри мистецтва
вплив мистецтва на естетичний розвиток людини
мистецькі фестивалі
кіно, театр, живопис, телебачення
враження та емоції

Кіно, театр і 
телебачення

жанри
відвідування театру/кінотеатру 
елементи інтер’єру театру/ кінотеатру 
характеристика фільму / вистави / телепрограми 
видатні актори

Живопис жанри живопису
відомі художники та їхні твори
опис картини
відвідування музею, виставки або галереї

Музика улюблені музичні стилі, музичні жанри 
музичні інструменти 
музиканти, композитори, виконавці 
відвідування концерту

Література літературні жанри 
улюблений письменник, поет, книга, літературний герой
відвідування бібліотеки,вибір книг для читання
характеристика прочитаної книги
видатні письменники України та країн, мова яких
вивчається

Спорт види спорту 
спортивні уподобання 
спортивні події/змагання 
спортивні клуби, секції 
обладнання для спорту/дозвілля 
враження від матчу/змагань 
відомі спортсмени

Погода, природа 
і навколишнє 
середовище

пори року, погода, природні явища 
рослинний і тваринний світ 
дикі та свійські тварини
домашні улюбленці 
навколишнє середовище 
охорона довкілля
національні парки та заповідники/заказники України, їх
охорона
еко-туризм

Подорож види транспорту 
підготовка до подорожі 
проїзні документи 
поїздка на канікулах
подорож Україною та країнами мови, що вивчається

Засоби масової преса, періодичні видання 



інформації радіо, телебачення
улюблена радіо- чи телепередача 
Інтернет
спілкування у мережі Інтернет

Молодь та 
молодіжна 
культура

молодіжні організації 
молодіжний рух в Україні та у світі 
течії молодіжної культури 
життя і проблеми молоді

Наука і 
технічний 
прогрес

відомі вчені та винахідники
винаходи
технології
сучасні пристрої в житті і побуті
комп'ютерне обладнання
сучасні засоби комунікації та інформації
вплив науково-технічного прогресу на життя людини і
довкілля

Рідне місто/село місцезнаходження
основні історичні та культурні відомості

Україна географічне положення, клімат України 
населення та національності 
адміністративний та політичний устрій 
суспільно-політичне життя в країні 
природні ресурси 
державні свята 
великі міста
визначні місця й історичні пам’ятки
Київ, визначні місця, пам'ятки історії та культури Києва

Україна у світі міжнародне співробітництво
міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи

Країни, мова 
яких вивчаються

географічне положення та клімат 
природні ресурси 
населення 
національності
адміністративний та політичний устрій 
столиці, визначні місця 
великі міста 
основні пам’ятки історії та культури 
державні свята

Свята і традиції назви свят в Україні та у країнах, мова яких вивчається 
вітання
день народження
місце, дата, час проведення свята/події 
святкове меню
святкування в кафе

Шкільне життя 
та освіта

шкільне приладдя 
шкільні меблі, класна кімната
назви навчальних кімнат та шкільного обладнання
навчальні предмети
улюблені навчальні предмети
розклад уроків
урок іноземної мови
види діяльності на уроках
робочий день
шкільні події



позакласні заходи
шкільні свята та традиції
школи в Україні та за кордоном, типи шкіл
правила поведінки
освіта в Україні та за кордоном, заклади освіти 
міжнародні освітні програми 
випускні іспити

Робота і 
професія

характеристика професій 
сучасні професії
престижні професії в Україні та за кордоном
плани на майбутнє 
нахили і здібності
вибір професії 
професійні якостіта уміння 
пошук роботи

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура
Adjective comparativeandsuperlativeformsofregularandirregularadjectives

structureswithas ... as, so ... as,rather, almost, quite
adjectivesformedwithsuffixes/prefixes (overview) 
compoundadjectives
present/pastparticiplesasadjectives

Adverb frequencyandmovement
place (here/there)
chronologicalsequence (first, next, etc.)
timemarkersforpast, presentandfuture (yesterday, tomorrow,today, now)
PresentPerfect + yet/already
manner (slowly, well, etc.) 
comparativeandsuperlativeforms
just, ever,fortime
basicquantifiers (a lot, a little, very, too, rather, etc) 
commonlinkingwordsforchronologicalsequence
advancedadverbialsoftime: beforehand, afterwards

Clause ‘have’inthepresenttense
‘be’inthepresenttense
agreementbetweennounsandverb‘be’
wh-questions, yes/noquestions
pro-clausewithso, not (I thinkso. I hopenot.) 
whenforlinkingtwoclauses
who, which, thatinrelativeclause
to/inorderto + verb
if + PresentSimple
definingvs. non-definingrelativeclauses
relativepronouns
first, secondandthirdconditional
reportedspeechwithtemporalshift
reportedstatements, commands, requests, yes/noquestions, wh- questions
reportingverbs + that + complementclause

Conjunction ‘and’tolinknounsandnounphrases
basic‘but’tolinkclausesandsentences
sicconnectors‘but/and/or’
‘because’forcausesandreasons



basicconnectors (but, because)
soandthenforresultsandconsequences
neither ... nor, either ... or
if, when, assoonas, till, until, etc.+presentsimplewithfuturereference

Determiner 'thisis'foranintroduction
'a/an'withsinglecountablenouns
‘a/an’withjobs
possessiveadjectives‘my, your, his, her, its, our, their’
'how'questionsfortime, measurement, sizeandquantity
'this'/'these'and'that'/'those'asdeterminers
‘the’forspecificexamplesandbackreference
‘the’foruniqueness, publicbuildings, geographicalnames, otherpropernames
'some'and'any'inquestionsandnegativestatements
theseandthoseasdeterminersrelatingtopeopleorobjects
basicquantifiers: some, any, no, a lotof/lotsof, much, many 
(withcountableanduncountablenouns) 
zeroquantifierwithpluralcountablenounsanduncountablenouns -
enoughandtooforsufficiencyandinsufficiency
a little, muchforquantitieswithmass (uncountable) nouns
overviewofallquantifierswithcountable/uncountablenouns

Modality 'can'forability
‘wouldliketo’ +infinitive
should/shouldn’tforadviceorsuggestions
mustn’tforprohibition
may I/we..? forformalandpoliterequestsandpermission
havetoforpresentandnearfutureobligation
hadtoforpastobligation
may, must, can/could, would/wouldn’t (like) forintentionanddesire .
must/mustn’t, need/needn’tfor (absenceof) obligation
should/shouldn’tforadviceorsuggestions
beallowedtoforpermission
will, might, shall, should, let, couldforvariouspurposes
modals + passive
‘may/might’forlikelihood
oughttoforgivingadvice
use(d) to/would + infinitiveforpastroutinesandhabits

Noun regularnouns - singularandplural
irregularnouns - plural
‘s’ forpossession
regular/irregularnouns - plural
possession
properandcommonnouns

Phrase ‘be’ + adjective (size, colour, emotional state)
‘be’ + adjective 
'it' + ‘be’
verbs taking ‘to’ + infinitive 
verbs taking verb + ing

Preposition basicprepositionsofplaceandmovement
basicprepositionsofplaceanddirection
basicprepositionsoftime (in, on, at, from... to..., by, during)
‘of’for a partoraspect‘with/without’for (lackof) possessionandattribution
with
by + agent
prepositionsintimephrases (before, after, for, since)



prepositionsintimephrases, e.g. ‘during’, ‘for’, ‘since’, ‘throughout’, ‘till’, 
‘until’, ‘assoonas’, ‘if, ‘when’, ‘by’

Pronoun personalpronouns ‘I, you, he, she, it, we, they’
wh-questions
objectpersonalpronoun
objectpronouns (me, him, her) asindirectobjects
possessivepronounsascomplement: mine, yours, his, hers, ours,theirs
reflexivepronounsforemphasis (myself, ourselves, etc.) 
reflexivepronounsasobject/complement
indefinitecompoundpronounssomeany + thing / one / where / body
negativepronouns

Verb Imperatives
negativeimperatives
'havegot'inthepresenttense
thereis(n’t)/are(n’t)
tagresponses (shortanswerstopresentsimpleyes/noquestions)
was/werewithcomplement
verb + ing
to + verb
questiontags (positive/negative, alltenses)
prepositionalvs. phrasalverbs (seperable/inseperable)
PresentSimpleforopinions, likesanddislikes
PresentSimplefordailyroutines, factsandstates
PresentContinuousfortimeofspeaking
PresentContinuous, FutureSimpleforplansandintentions
futurewithbegoingto
FutureContinuous
regular/irregularPastSimpleforfinishedactions
Present Perrfectwithpresentreference
Present Perfectforpersonalexperiencesinthepast
PastSjmplevs. PastContinuous
PastPerfect
PastPerfectContinuous
activeandpassive (alltenses)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Загальна кількість завдань роботи – 59.
На виконання роботи відведено 150 хвилин.
Робота має чотири частини.
Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1-3) містить  18 завдань різних

форм. 
Частина «Читання» (Таsks 4-7) містить 25 завдань різних форм. 
Частина «Використання мови» (Таsk 8) містить 10 завдань.
Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми.  

Робота з англійської мови містить завдання п’яти форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання має основу та три або чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
2. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

У завданнях пропонують визначити правильність чи неправильність наведеного твердження
щодо змісту прослуханого/прочитаного. 

3. Завдання на встановлення відповідності.



У  завданнях  пропонують  підібрати  заголовки  до  текстів/частин  текстів  із  наведених
варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді
до запитань. 

4. Завдання на заповнення пропусків у тексті.
У завданнях пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень,
словосполученнями/словами з наведених варіантів. 

5. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного
висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

Схеми нарахування балів за виконання завдань роботи з англійської мови:
1. Завдання з  вибором однієї  правильної  відповіді оцінюють у  0 або  1 бал:  1 бал,  якщо

вказано  правильну  відповідь;  0 балів,  якщо  вказано  неправильну  відповідь,  або  вказано
більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження оцінюють у 0 або 1
бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,
або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення відповідності оцінюють у  0 або  1 бал:  1 бал – заправильно
встановлену  відповідність;  0  балів,  якщо  правильної  відповідності  не  встановлено,  або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано
правильну  відповідь;  0  балів,  якщо  вказано  неправильну  відповідь,  або  вказано  більше
однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

5. Завдання  відкритої  форми з  розгорнутою  відповіддю оцінюють  від  0 до  14  балів  за
критеріями змісту та мовного оформлення:
a) Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації):

а1 - перша умова: 0, 1 або 2 бали;
а2 - друга умова: 0, 1 або 2 бали; 
а3 - третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b) Структура тексту та зв’язність:
b1 - логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1
або 2 бали;
b2 - відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення,
записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

c) Використання лексики  (лексична наповнюваність,  правильність уживання лексичних
засобів): 0, 1 або 2 бали.

d) Використання  граматики  (правильність  уживання  граматичних  засобів): 0,  1  або 2
бали.

Максимальна  кількість  балів,  що  можна  набрати,  правильно  виконавши  всі  завдання
сертифікаційної роботи з англійської мови, - 72.

ТАБЛИЦЯ
переведення тестових балів, отриманих абітурієнтами за виконання завдань роботи з

англійської мови, у рейтингову оцінку (за шкалою 100-200 балів)

Тесто-
вий
бал

Рейтинго-
ва оцінка
100-200

Тесто-
вий
бал

Рейтинго-
ва оцінка
100-200

Тесто-
вий
бал

Рейтинго-
ва оцінка
100-200

Тесто-
вий
бал

Рейтинго-
ва оцінка
100-200

0 не склав 19 100 38 138 57 177
1 не склав 20 102 39 140 58 179
2 не склав 21 104 40 142 59 180
3 не склав 22 106 41 144 60 182
4 не склав 23 108 42 146 61 184



5 не склав 24 110 43 148 62 186
6 не склав 25 112 44 150 63 188
7 не склав 26 114 45 152 64 189
8 не склав 27 116 46 154 65 191
9 не склав 28 118 47 157 66 192
10 не склав 29 120 48 159 67 194
11 не склав 30 122 49 161 68 195
12 не склав 31 124 50 163 69 197
13 не склав 32 126 51 165 70 198
14 не склав 33 128 52 167 71 199
15 не склав 34 130 53 169 72 200
16 не склав 35 132 54 171
17 не склав 36 134 55 173
18 не склав 37 136 56 175
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