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ПРОГРАМА  
проведення вступного випробування з англійської мови для здобуття ступеня вищої освіти 

«бакалавр» для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
 

1. Загальні положення 
 

У відповідності до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 

році (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 

1274) та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році до Приватної 

установи «Університет «Київська школа еконміки» (нова редакція) (затверджених           рішенням 

Вченої ради 09 липня 2021 р., протокол № 5) спеціальними умовами щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти для визначених категорій вступників є участь у конкурсному відборі за 

співбесідою або вступними іспитами. 

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про 

проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: 

• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

• особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів 

до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

• особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією 

органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

Співбесіда зі вступниками проводиться з метою виявлення загальних знань з англійської 
мови, оцінити ступінь підготовленості вступників з англійської мови з метою конкурсного відбору 
для навчання у закладі вищої освіти. 

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, 
прийнятого у Великій Британії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, 
зазначеним у шкільній програмі. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні 
орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне 
читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). 

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на 
виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні 
теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом 



 

шкільної навчальної програми. 
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає 

визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати лексичні 
одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах 
сформульованих завдань. 

Вступник повинен знати: 

- лексичний матеріал за програмною тематикою у передбаченому для кожного рівня 
обсязі; 

- норми правопису лексичних одиниць, що складають фонд активної 
лексики; 

- граматичні правила оформлення речень, що їх передбачено програмою; 

- фонетичні норми оформлення висловлень у межах програмного матеріалу. Вступник 
повинен уміти: 

- використовувати програмний лексичний матеріал у підготовленому та/або 
непідготовленому (відповідно до вимог до кожного рівня) монологічному 

та діалогічному мовленні в межах вивченої тематики; 

- читати тексти згідно до навчальної установки в обсязі, передбаченому програмою; 

- здобувати та аналізувати інформацію при прослуховуванні аудіоматеріалів відповідно до 
передбачених програмою обсягу, темпу мовлення, а також рівня лексичної та 
граматичної складності; 

- перекладати окремі речення з української мови на англійську з використанням вивченого 
лексичного та граматичного матеріалу; 

- письмово викладати думки або надавати інформацію у рамках вивчених форм та 
різновидів письмового мовлення з дотриманням граматичних, орфографічних та 
стилістичних норм. 

 

2. Характеристика змісту програми 

Програма співбесіди з англійської мови відповідає чинній Програмі для загальноосвітніх 

навчальних закладів з англійської мови (5-11 класи).  

 

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ, АУДІЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 
І. Особистісна сфера. 

• Повсякденне життя і його проблеми. 

• Сім'я. Родинні стосунки. 

• Характер людини. 

• Режим дня. 

• Здоровий спосіб життя. 

• Дружба, любов. 

• Стосунки з однолітками, в колективі. 

• Світ захоплень. 

• Дозвілля, відпочинок. 

• Особистісні пріоритети. 

• Плани на майбутнє, вибір професії. ІІ. Публічна сфера. 

• Навколишнє середовище. 

• Життя в англомовних країнах. 

• Подорожі, екскурсії. 

• Культура і мистецтво в України та англомовних країнах. 

• Спорт в Україні та англомовних країнах. 

• Література в Україні та англомовних країнах. 

• Засоби масової інформації. 

• Молодь і сучасний світ. 

• Людина і довкілля. 

• Одяг.Покупки. 



 

• Харчування. 

• Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

• Україна у світовій спільноті. 

• Свята, знаменні дати, події в Україні та англомовних країнах. 

• Традиції та звичаї в Україні та англомовних країнах. 

• Видатні діячі історії та культури України та англомовних країн. 

• Об’єкти історичної та культурної спадщини України та англомовних країн. 

• Музеї, виставки. 

• Кіно, телебачення. 

• Обов’язки та права людини. 

• Міжнародні організації, міжнародний рух. ІІІ. Освітня сфера. 

• Освіта, навчання, виховання. 

• Шкільне життя. 

• Улюблені навчальні предмети. 

• Система освіти в Україні та англомовних країнах. 

• Іноземні мови у житті людини. 

 
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ 

1.Морфологія 
Іменник. Вживання іменників у однині та множині. 

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок. 

Артикль. Основні випадки вживання означеного і неозначеного артиклів. 
Нульовий артикль. 

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників. 
Займенник. Види займенників. Вживання займенників. 

Дієслово. Видо-часові форми дієсловав активному та пасивному стані. 

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні 
дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції (Participle I, ParticipleII, Gerund, 
Infinitive). Модальні дієслова. 

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, 
make, clear, cut, fall, hold, let, hand. 

Структура to be, going to, do smth. 
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу. 

Основні прислівникові звороти. 

Квантифікатори та інтенсифікатори (quite, abit,etc). 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. 

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників. 

Частка. Особливості вживання toз дієсловами. 

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності. 

2.Синтаксис 

• Структура різних типів речень. 

• Прості речення. 

• Безособові речення. 

• Складні речення (складносурядні і складнопідрядні). 

3.Пряма і непряма мова. 

• Узгодження часів у складнопідрядних реченнях. 
 

4.Словотворення 
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і 

дієслів; префіксів прикметників і дієслів. 
 
ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів) 
Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики 

ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних 



 

закладів з іноземних мов (рівень стандарту). 
 

3. Критерії оцінювання 
Для осіб які вступають за співбесідою: 

Білет для проведення співбесіди містить 10 тестових завдань, 2 творчих завдання та 
завдання на аудіювання. Білет складається з 10 завдань лексико- граматичного спрямування, 
кожне з яких оцінюється в 4 бали за правильну відповідь. Два творчих завдання включають 7 
питань (всього 14), кожне оцінюється в 10 балів за вірну відповідь. Завдання на аудіювання 
складається з 5 питань, кожне оцінюється в 4 бали за вірну відповідь. Всього 29 завдань. Таким 
чином, за правильні відповіді на всі питання вступник може отримати максимальну кількість – 
200 балів. Час виконання завдань – 1 година. 

Оцінювання вступників проводиться за шкалою 100-200 балів. Максимальна можлива 
сума набраних балів становить 200. Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі 
становить 100 балів. 

Структура оцінки 

Номери завдань (кількість 
вірних відповідей) 

Кількість балів за кожне завдання (сума 
балів за вірні відповіді) 

1.1 (1) 4 (4) 

1.2 (2) 4 (8) 

1.3 (3) 4 (12) 

1.4 (4) 4 (16) 

1.5 (5) 4 (20) 

1.6 (6) 4 (24) 

1.7 (7) 4 (28) 

1.8 (8) 4 (32) 

1.9 (9) 4 (36) 

1.10 (10) 4 (40) 

2.1 (11) 10 (50) 

2.2 (12) 10 (60) 

2.3 (13) 10 (70) 

2.4 (14) 10 (80) 

2.5 (15) 10 (90) 

2.6 (16) 10 (100) 

2.7 (17) 10 (110) 

3.1 (18) 10 (120) 

3.2 (19) 10 (130) 

3.3 (20) 10 (140) 

3.4 (21) 10 (150) 

3.5 (22) 10 (160) 

3.6 (23) 10 (170) 

3.7 (24) 10 (180) 

4.1 (25) 4 (184) 

4.2 (26) 4 (188) 

4.3 (27) 4 (192) 

4.4 (28) 4 (196) 

4.5 (29) 4 (200) 

 



 

Для осіб які вступають за вступними іспитами. 
Вступний іспит здійснюється за допомогою тестового контролю знань. Для 

визначення рівня оволодіння фаховою лексикою та граматичним матеріалом загальна 
кількість тестових завдань становить 200, з яких вступнику за допомогою інформаційної 
системи дистанційної освіти Moodle задається 20 (кожна правильна відповідь оцінюється у 
8 балів). Рівень сприйняття тексту на слух (аудіювання) визначається за допомогою тестових 
завдань у кількості 5 (кожна правильна відповідь оцінюється у 8 балів). Кожне завдання 
містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Результати вступного 
іспиту оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Особи, які набрали менше, ніж 100 балів, 
позбавляються права участі в конкурсному відборі. 

Для проведення вступного фахового випробування норма часу встановлюється не 
більше 1 астрономічної години. 

 

Структура оцінки 

Кількість вірних відповідей Оцінювання за шкалою 100-200 балів 

0  
 
 
 
 

не склав 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 104 

14 112 

15 120 

16 128 

17 136 

18 144 

19 152 

20 160 

21 168 

22 176 

23 184 

24 192 

25 200 

 

  



 

Додаток №1 до Програми  

 
Регламент організації та проведення вступного випробування у формі співбесіди з 

англійської мови (в усній формі з використанням платформи Zoom) 
 

За 5 хвилин до часу початку проведення іспиту необхідно пройти за лінком на платформу Zoom, 
що буде  наданий кожному вступнику на його особисту електронну пошту не пізніше ніж за день до 
проведення вступного іспиту. 

1. Перейти за лінком та ввести ID – конференції або пароль доступу, що попередньо буде надісланий 
на особисту електронну пошту вступника не пізніше ніж за день до проведення вступного іспиту. Ви 
потрапите на сторінку з іспитом, що вам призначений. 

2. До початку вступного іспиту вступник/ця має активувати технічні засоби (мікрофон та камера) та 
перевірити їх працездатність. На початку вступного іспиту секретар фахової комісії перевіряє, що 
вступника/цю добре видно і чутно та запрошує вступника/цю пройти ідентифікацію особи шляхом 
демонстрації в камеру паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, в 
розгорнутому вигляді на сторінці з фотографією. 

3. Під час співбесіди секретар фахової комісії може звертатися до вступника/ці з проханням змінити 
кут огляду камери або місце власного розташування. Під час співбесіди заборонено користуватися 
будь-якими матеріалами або сторонніми Інтернет-ресурсами. Недотримання формату проведення 
вступного іспиту та/або вимог академічної доброчесності унеможливлюють участь вступника/ці у 
конкурсному відборі.  

4. Співбесіда фіксується за допомогою технічних засобів відеозапису платформи Zoom. Аудіо- або 
відеозаписи зберігаються протягом терміну, визначеного Правилами прийому на навчання до 
Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» в 2021 році, для подання апеляції на 
результати вступних випробувань та її розгляду. 

5. Якщо під час іспиту ви втратили інтернет-з'єднання, будь ласка, повідомте про це координатора 
іспиту. 

N.B! Київська школа економіки сповідує принципи академічної доброчесності і ми віримо, що 
наші вступники також будуть слідувати цим принципам при виконанні завдань. Під час проведення 
вступного іспиту не допускається користування сторонніми ресурсами. Контроль за цим буде 
здійснюватися через платформу Zoom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток №2 до Програми 

 
Регламент організації та проведення вступного випробування у формі ступного іспиту з 

англійської мови (у письмовій формі з використанням платформи Zoom) 
 

За 5 хвилин до часу початку проведення іспиту необхідно пройти за лінком іспиту, що буде  

наданий кожному вступнику на його особисту електронну пошту за 2 дні до проведення вступного іспиту. 

1.Ввести свій логін та пароль, що попередньо буде надісланий на особисту електронну пошту вступника 

за 2 дні до проведення вступного іспиту. Ви потрапите на сторінку з іспитом, що вам призначений. 

2.Перейти за посиланням до хмарної платформи для відео-конференцій Zoom, що буде надано  кожному 

вступнику на його особисту електронну пошту за 2 дні до проведення вступного іспиту. Увімкнути камеру. 

3.Натиснути «share screen» на нижній панелі платформи Zoom, обрати з запропонованого переліку 

об’єктів демонстрації верхній («screen») і почати демонструвати свій екран (де відображено іспит). 

4.Натискаючи на посилання з назвою іспиту , ви переходите на сторінку із завданнями. 

5.Після виконання всіх завдань ви маєте змогу перевірити свої відповіді. 

6.По завершенню усіх питань іспиту важливо натиснути «Submit all and finish»/ «Завершити та надіслати». 

Після цього змінити відповіді неможливо. 

7.Слідкуйте за часом. По завершенню часу, відведеного на іспит, відповіді не приймаються. 

8.Якщо під час іспиту ви втратили інтернет-з'єднання, будь ласка, повідомте про це координатора іспиту. 

 

N.B! Київська школа економіки сповідує принципи академічної доброчесності і ми віримо, що наші 

вступники також будуть слідувати цим принципам при виконанні завдань. Під час проведення вступного 

іспиту не допускається користування сторонніми ресурсами. Контроль за цим буде здійснюватися через 

платформу Zoom. 

 
 


