Програма вступних випробувань з англійської мови

для здобувачів

освітнього ступеня «Бакалаврів» розроблена викладачем Денисовою О.О.

2

ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………….. 4
1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ…………………………………… .5
2. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ……………………..7
3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ…………………8
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………...9

3

ВСТУП
Одним із стратегічних завдань вищої освіти України є забезпечення
підготовки випускників аграрних університетів відповідно до міжнародних
вимог і стандартів, тому

виникає потреба у фахівцях, які

володіють

іноземними мовами.
Програма вступних випробувань англійської мови для навчання на
освітньому ступені «Бакалавр» створена з урахуванням базових вимог і завдань
завершального етапу курсу вивчення іноземної мови у курсі середньої освіти.
Вступники до Одеського державного аграрного університету на програму
освітнього ступеня «Бакалавр» повинні
Знати:
-лексичний матеріал загального спрямування та матеріал за програмною
тематикою середньої школи;
- основні мовні категорії, які лежать в основі граматики сучасної англійської
мови;
-граматичні правила утворення речень;
Вміти:
-

аналізувати й зіставляти інформацію; ідентифікувати та вибирати

правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та
граматичних конструкцій у тексті.
Мета вступного випробування – перевірка та оцінювання знань,
практичних навичок та вмінь абітурієнтів з метою визначення рівня
навчальних досягнень відповідно до вимог чинних навчальних програм та
критеріїв оцінювання.
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1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ
Екзамен здійснюється за допомогою тестового контролю знань. Тестові
випробування з англійської мови містять наступні розділи:
Морфологія
Артикль. Загальне поняття про вживання артикля. Вживання
неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. Вживання означеного
артикля перед іменником, який має при собі означення, виражене
прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. Вживання
означеного артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині в своєму
роді (the sky, the sun), перед назвами річок, морів, океанів, гір.
Іменник. Утворення множини. Форма присвійного
відмінка.
Присвійний відмінок іменників, що означають живі істоти (в однині та
множині). Вживання присвійного відмінку у прийменникових зворотах, що
означають обставину місця.
Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником.
Утворення ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі
випадки). Ступені порівняння багатоскладових прикметників.
Числівник. Кількісні і порядкові числівники.
Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та
вказівні займенники.
Дієслово. Особові форми дієслова. Вживання дієслів have, bе як
самостійних і допоміжних дієслів. Вживання дієслова bе як дієслова-зв'язки.
Вживання дієслів bе та have у модальному значення. Допоміжне дієслово
will. Зворот there is (there аrе).
Спосіб
(дійсний,
умовний,
наказовий).
Наказовий
спосіб.
Стверджувальна форма наказового способу. Стверджувальна та заперечна
форми наказового способу. Вживання дієслова lеt (lеt’s). Умовний спосіб.
Емфатичні конструкції.
Система дієслівних часів по групах Іndefinite, Сontinuous, і Реrfect в
Active Voісе. Утворення Раssive Vоісе. Вживання дієслів у Ргеsent, Раst, Future
Indefinite Теnses Раssive Vоісе; Ргеsent і Раst Соntinuous Tenses Passive Vоісе;
Рresent і Раst Реrfect Tenses Раssive Vоісе.
Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий
ступені.
Ступені порівняння прислівників.
Прийменник.
Вживання
прийменників.
Найбільш
уживані
прийменники.
Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.
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Синтаксис
Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени
речення.
Способи вираження підмета. Вид присудка (дієслівний, простий,
складений,

іменний).

Другорядні

члени

речення.

Порядок

слів

у

стверджувальному, питальному і заперечному реченнях. Складносурядне та
складнопідрядне речення. Найбільш уживані види підрядних речень.
Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до
тематики
ситуативного
спілкування,
передбаченої
Програмою
загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).

6

2. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Загальна кількість завдань тесту — 50.
Форми завдань
•
із вибором однієї правильної відповіді:
Завдання полягає у тому, щоб абітурієнт вибрав одну правильну відповідь із
чотирьох запропонованих варіантів відповідей.
• заповнення пропусків у реченні:
Завдання полягає в тому, щоб абітурієнт заповнив пропуски у реченні,
використовуючи запропоновані слова чи словосполучення. Вибір
здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що
перевіряються з лексики чи граматики.
• Утворення речення:
Завдання полягає в тому, щоб абітурієнт вибрав правильну структуру
речення із запропонованих варіантів.
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Вступний іспит здійснюється за допомогою тестового контролю
знань. Завдання, які виносяться на вступне випробування оцінюються за 200бальною шкалою. Остаточна оцінка визначається за школою 100-200 балів
додаванням до суми

набраних балів за правильні відповіді числа 100.

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів,
набраних вступником за результатами тестування, яка може знаходитись в
межах від 101 до 200 балів. Максимальна кількість балів, яку можна набрати,
правильно виконавши всі завдання вступного іспиту – 200 балів, a мінімальна
кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі повинна складати
124 бали.
Час виконання тестових завдань становить 90 хвилин.
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