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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування “Англійська мова” є перевірка знань і 

відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії 

при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня 

спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника” у 2018 році. 

Програма містить основні питання з англійської мови та перелік 

рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Частина 1. Мовна компетенція 

 

Блок 1. Читання. Завдання спрямоване на перевірку рівня сформованості 

компетенції в читанні: докладне розуміння змісту прочитаного, вміння 

встановлювати значення лексико-граматичних одиниць на основі контексту. 

 Кандидати мають прочитати і перекласти текст на соціально-політичну 

тематику обсягом 1000-1200 одиниць.  

 Час виконання – 15 хвилин.  

Блок 2. Реферування англомовної статті. Завдання має на меті перевірити 

рівень сформованості лексико-граматичної компетенції: зрозуміти прочитаний 

текст і передати його основний зміст, конструюючи граматично правильні 

форми та використовуючи лексичні одиниці, які відповідають ситуації 

спілкування. 

 Кандидати мають прочитати і здійснити реферування англомовної статті 

обсягом 1200-1400 слів англійською мовою обсягом 400 слів. 

 Час виконання – 15 хвилин. 

 Під час виконання завдань дозволяється користуватися паперовими 

довідковими джерелами, включаючи словники. 

 

Частина 2. Мовленнєва компетенція 

 

Підготовлене усне мовлення. Обсяг – мінімум 15 висловлень. Метою 

співбесіди є перевірка рівня сформованості вмінь монологічного та діалогічного 

мовлення. Кожному кандидату пропонується одна з 12 тем.  

 Тривалість усного опитування – 10 хвилин. 

 

 



НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ІСПИТ 
 

Ситуації спілкування 

 English is the language of communication. 

 Prominent scientists of Ukraine. 

 The field I specialize in. 

 Prominent scholars in the field of my specialization and their works. 

 My scientific interests and ambitions. 

 University of my dream. 

 Ukraine as an independent state. 

 Freedom of the press. 

 Social networks. 

 The problem of unemployment in the world and Ukraine. 

 Ukraine and the European Union. 

  Development of tourism in Ukraine. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

Оцінювання відповіді вступника здійснюється за п'ятдесятибальною 

шкалою. Відповідь на кожне питання білета, а також на додаткові питання 

членів екзаменаційної комісії оцінюється окремо (максимум п'ятдесят балів). 

Загальна оцінка виводиться шляхом вирахування середньої арифметичної 

величини. 

 

Шкала оцінювання 

 

Параметри відповіді Бали 

Повнота висвітлення питання 15 

Відсутність помилок концептуального характеру 10 

Логічність, послідовність відповіді 10 

Відсутність помилок лексичного, синтаксичного, стилістичного 

характеру 

15 

Разом 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


