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Фахові

вступні

Вступ
випробування для

спеціальності

035

Філологія

(освітня програма англійська мова і література) є засобом комплексного
контролю засвоєних рівнів знань, умінь та навичок абітурієнтів, які
передбачені майбутньою професійною програмою зазначеної спеціальності.
Успішне складання комплексних фахових вступних випробувань є підставою
для зарахування абітурієнтів за прискореною програмою навчання зі
спеціальності 035 Філологія (освітня програма англійська мова і
література) для отримання кваліфікації спеціаліста з філології (англійська
мова і література).
Фахові вступні випробування - це контроль рівня знань, умінь та
навичок абітурієнта, які він повинен продемонструвати для підтвердження
відповідності набутих ним знань до вимог програми фахового вступного
випробування.
Завданням предметної комісії є комплексна перевірка й оцінка науковотеоретичної та практичної фахової підготовки абітурієнта з метою
встановлення відповідності його рівня знань до вимог кваліфікаційного рівня
вступника за спеціальністю 035 Філологія (освітня програма англійська
мова і література).
На фаховому вступному випробувані передбачається перевірка знань та
вмінь абітурієнтів з дисципліни «Порівняльний аналіз граматичних систем
основної іноземної та рідної мов».
Завдання вступного фахового випробування включають 40 тестів на
виявлення теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів у межах вимог
загального знання дисципліни «Порівняльний аналіз граматичних систем
основної іноземної та рідної мов».

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Вступ. Типи мов. Аналітичні і синтаксичні мови. Предмет
досліджень порівняльної типології. Розрізнені типології. Практичні цілі і
задачі порівняльної типології. Основні терміни і поняття.
ТЕМА 2. Артиклі. Визначення. Типи артиклів - означені, неозначені.
Використання артиклів з власними і загальними назвами.
ТЕМА 3. Іменник. Визначення. Морфологічні категорії. Зчисленні,
незчисленні іменники.
ТЕМА 4. Займенник. Визначення і роль займенника у реченні.
Класифікація займенників. Особові, присвійні, відносні, зворотні, емфатичні,
неозначені займенники.
ТЕМА 5. Прикметник. Прислівник. Визначення. Типи прикметників
(якісні, відносні, присвійні). Ступені порівняння, поєднуваність.
ТЕМА 6. Числівник. Прийменник. Загальні поняття. Типи числівників:
кількісні, порядкові.
ТЕМА 7. Дієслова. Безособові форми дієслова. Визначення, типи і
граматичні категорії, часи в активі. Типи безособових форм дієслова: неозначена
форма дієслова, дієприкметник, дієприслівник, герундій.
ТЕМА 8. Висновки. Слова англійською і українською. Синтактична
система в англійській та українській мовах.
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ІНСТРУКЦІЯ
1. На виконання тестового завдання відведено 120 хвилин.
2. Білет складається з 40 тестових завдань закритого типу.
Структура білету
Зміст
Тестова частина-тестові завдання закритої форми з
вибором однієї правильної відповіді — ЗО питань по 2
бали.
Тестова частина - тестові завдання закритої форми на
встановлення відповідності («логічні пари») — 10 завдань
по 4 бали.

Максимальна
кількість балів
60

40

3. Тестові завдання закритої форми мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
ВІДПОВІДЬ. За кожну привільну відповідь нараховується 2 бали.
Нараховується 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано
більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
4. В тестових завданнях закритої форми на встановлення відповідності
(«логічні пари») за одне правильно виконане завдання на встановлення
відповідності абітурієнту нараховується 4 бали (чотири правильно
встановлені логічні пари, за кожну - 1 бал) та нараховується 0 балів, якщо не
вказані логічні пари на відповідність.
5. Кількість розділів та чисельність питань - визначає кафедра
англійської філології.
6. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.
Зміст питання:
а) перший варіант відповіді;
1 б) другий варіант відповіді;
в) третій варіант відповіді;
г) четвертий варіант відповіді.
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