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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ПУЛЮЯ

ПРОГРАМА
співбесіди з «Іноземної мови»

для вступу на навчання
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
на основі повної загальної середньої освіти

Тернопіль – 2018

Вступні випробування із загальноосвітніх предметів для вступу на
навчання за освітнім ступенем «бакалавра» на основі повної загальної
середньої освіти до університету проводяться у вигляді співбесіди для
категорій вступників визначених Умовами прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 та Правилами
прийому до Тернопільського національного технічного університету імені
Івана Пулюя у 2018 році.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно Правил прийому Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя на 2018 рік при вступі до університету
абітурієнти за вибором з непрофільних предметів можуть складати вступні
випробування з іноземної мови (англійської, німецької або французької).
Програму співбесіди розроблено на основі чинних програм з
англійської, німецької та французької мов для загальноосвітніх навчальних
закладів.
Програма співбесіди складається з наступних розділів:
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
2. МЕТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
3. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ
4. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
5. ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Співбесіда має на меті контроль знань та умінь вступників з основних
аспектів практичного курсу іноземної мови. Увага акцентується на перевірці
знань з лексики і граматики.
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МЕТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Розширення Європи привело до радикальних змін у сфері освіти.
Створення Європейського простору вищої освіти (Болонья, 1999 рік) висуває
складні завдання щодо збільшення мобільності молодих людей, більш
ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до інформації та
більш глибокого взаєморозуміння.
Програма, розроблена і погоджена з Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України та викладена в Загальноєвропейських
Рекомендаціях з мовної освіти, надає студентам можливість розвивати мовну
компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі
навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть
опинитися. Вона також сприяє підвищенню їхньої мобільності та
конкурентноздатності на ринку праці.
Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньокваліфікаційний рівень «бакалавр» – оцінити ступінь підготовленості
випускників загальноосвітніх навчальних закладів з іноземної мови з метою
конкурсного відбору для навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя.
ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ
Вимоги щодо практичного володіння видами
мовленнєвої діяльності
1. Читання
Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у
тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що
відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям
випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про
значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не
перешкоджають розумінню тексту загалом.
Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст
прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення
незнайомих слів за контекстом.
2. Письмо
Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в
межах, визначених програмою загальноосвітні навчальних закладів з
іноземних мов.
Вимоги щодо володіння мовними компетенціями
Лексика
Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до
тематики
ситуативного
спілкування,
передбаченої
Програмою
загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.
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Тематика текстів для читання
1. Моє місце в світі:
 здоровий спосіб життя в родині;
 захист прав дитини.
2. Дозвілля:
 особистісні пріоритети;
 відпочинок на природі;
 улюблені
розваги
молоді
в
Україні
та
англомовному/німецькомовному/франкомовному світі.
3. Мистецтво:
 культура і види мистецтва;
 видатні митці;
 музеї і виставки;
 молодь і мистецтво.
4. Сучасний англомовний/німецькомовний/франкомовний світ:
 загальні
відомості
про
сучасний
англомовний/німецькомовний/франкомовний світ.
5. Шкільне життя:
 міжнародні освітні програми;
 досвід навчання за кордоном;
 плани на майбутнє;
 вибір професії.
6. Наука і технічний прогрес:
 видатні науковці та наукові премії;
 техногенні катастрофи;
 наукові відкриття і досягнення;
 науковий пошук і фантастика.
7. Сучасна Україна
 загальні відомості про сучасну Україну.
ГРАМАТИКА (Англійська мова)
1. Іменник. Злічувані й незлічувані іменники. Число іменника.
Відмінювання іменників. Загальний відмінок. Присвійний відмінок. Рід
іменника.
2. Артикль. Вживання неозначеного артикля. Вживання означеного
артикля. Невживання артиклів a/an, the. Місце артикля в реченні.
3. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Порівняльні
конструкції з прикметниками. Прикметники, що закінчуються на -ing
та -ed. Прикметники, що вживаються з прийменниками.
4. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові
числівники.
5. Займенник. Особові займенники. Вживання займенника it. Присвійні
займенники. Зворотні займенники. Взаємні займенники. Вказівні
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займенники. Питальні займенники. Сполучні займенники. Відносні
займенники. Означальні займенники. Неозначені займенники.
Заперечні займенники. Much, Many, Little, Few.
6. Дієслово. Неправильні дієслова. Уживання дієслів з прийменниками.
Способи дієслова. Прості часи в активному стані. Тривалі часи в
активному стані. Дієслова, що не вживаються в часових формах
Continuous. Be going to. Доконані часи в активному стані. Доконанотривалі часи в активному стані. Порівняльне вживання видо-часових
форм дієслова.
7. Пасивний стан. Трансформація речень з активною формою дієсловаприсудка в пасивну.
8. Модальні дієслова. Can і Could. May і Might. Must і Have to. Shall.
Should. Ought to. Will. Would. Need. Dare. Be to. Порівняльне вживання
модальних дієслів.
9. Наказовий спосіб.
10. Умовний спосіб.
11. Неособові форми дієслова. Інфінітив. Уживання інфінітива без частки
to. Дієприкметник. Герундій. Уживання герундія або інфінітива.
12. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників.
Порівняльні конструкції з прислівниками. Місце прислівників у
реченні.
13. Прийменник. Місце прийменника в реченні.
14. Сполучник.
15. Типи речень. Типи питальних речень. Загальні запитання. Спеціальні
запитання. Альтернативні запитання. Розділові запитання. Окличні
речення. Спонукальні речення.
16. Порядок слів в англійському розповідному реченні. Місце додатка в
реченні. Місце означення в реченні. Місце обставини в реченні.
Зворотній порядок слів, або інверсія.
17. Складносурядне речення.
18. Складнопідрядне речення. Підрядні підметові речення. Підрядні
присудкові речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні
речення. Підрядні обставинні речення. Підрядні речення часу. Підрядні
речення місця. Підрядні речення причини. Підрядні речення мети.
Підрядні речення наслідку. Підрядні речення способу дії та порівняння.
Підрядні речення умови. Zero Conditional/Type 0. First Conditional/Type
1. Second Conditional/Type 2. Third Conditional/Type 3.
19. Узгодження часів.
20. Непряма мова. Непрямі запитання.
ГРАМАТИКА (Німецька мова)
1. Артикль. Відмінювання означеного та неозначеного артиклів.
Вживання означеного та неозначеного артиклів.
2. Іменник. Рід іменника. Число іменника. Відмінювання іменників.
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3. Порядок слів у простому поширеному розповідному реченні. Порядок
слів у питальних реченнях. Порядок слів у складносурядних і
складнопідрядних реченнях.
4. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання
прикметників.
5. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові
числівники.
6. Займенник. Особові, присвійні, зворотні, вказівні, відносні займенники.
7. Дієслово. Способи дієслова. Часові форми активного та пасивного
стану дієслова дійсного способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб.
Модальні
дієслова.
Дієслова
із
відокремлюваними
та
невідокремлюваними префіксами. Зворотні дієслова.
8. Узгодження часів.
9. Інфінітив. Вживання інфінітива з часткою zu. Дієприкметник І та ІІ.
Модальні конструкції haben +zu+інфінітив, sein +zu +інфінітив.
10. Інфінітивні групи. Інфінітивні звороти um…zu, statt…zu, ohne…zu.
11. Залежний інфінітив та інфінітивні групи.
12. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.
13. Прийменник. Прийменники, що вимагають родового, давального або
знахідного відмінків. Прийменники подвійного керування.
14. Складносурядне речення.
15. Складнопідрядне речення. Підрядні підметові речення. Підрядні
присудкові речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні
речення. Підрядні обставинні речення. Підрядні речення часу. Підрядні
речення місця. Підрядні речення причини. Підрядні речення мети.
Підрядні речення наслідку. Підрядні речення способу дії та порівняння.
Підрядні речення умови.
ГРАМАТИКА (Французька мова)
1. Французьке речення. Іменник. Артикль. Прикметник.
2. Стверджувальна, заперечна і запитальні форми дієслова. Найближчий
майбутній час.
3. Числівник: кількісні і порядкові числівники.
4. Теперішній час дієслів І, ІІ і ІІІ груп. Категорія часу (година, дата).
5. Займенникові дієслова. Займенники: самостійні і несамостійні.
6. Складний минулий час. Найближчий минулий час. Imparfait.
7. Минулий простий час. Давноминулий час. Простий майбутній час.
Прийменники.
8. Умовний спосіб. Способи порівняння прикметників і прислівників.
9. Наказовий спосіб. Пасивна форма.
10. Безособові дієслівні форми: Participe présent. Participe passé. Adjectif
verbal. Gérondif. Participe passé composé.
11. Passé antérieur. Futur antérieur. Futur dans le passé.
12. Узгодження часів дійсного способу.
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13. Присвійні і вказівні прикметники.
14. Присвійні і вказівні займенники.
15. Особливості відмінювання деяких дієслів ІІІ групи.
16. Складнопідрядне речення.
17. Пасивна форма дієслова.
18. Означений, неозначений артиклі. Злиті артиклі. Article partitif.
19. Складносурядне речення. Сполучники.
20. Складнопідрядне речення. Узгодження дієслів дійсного способу.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступне випробування проводиться у формі співбесіди.
Співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів),
за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання
вступнику рекомендації до зарахування
Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням приймальної
комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за
проведення співбесіди, попередньо складає необхідні матеріали для
співбесіди: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання
відповідей вступника.
Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті ТНТУ
(http://www.tntu.edu.ua).
Співбесіда проводиться у строки, передбачені Правилами прийому у
2017 році.
Розклад проведення співбесід затверджується головою Приймальної
комісії і оприлюднюється на офіційному веб-сайті ТНТУ та інформаційному
стенді Приймальної комісії.
На співбесіду вступник з’являється з паспортом або свідоцтвом про
народження, для осіб які за віком не мають паспорта.
Співбесіда проводиться предметною екзаменаційною комісією згідно з
розкладом у день іспиту.
Вступник одержує три білети, кожен з яких містить питання з певного
конкурсного предмету, перелік яких відповідає набору сертифікатів ЗНО при
вступі на певну спеціальність і визначається Правилами прийому у 2017 році.
Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність
відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується
вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
7

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІДИ
Під час підготовки до співбесіди з іноземної мови рекомендується
використовувати підручники і посібники, які мають гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Англійська мова
№
Назва
за/п
1
Англійська мова (8-й рік
навчання)
2
Англійська мова (8-й рік
навчання)
3
Англійська мова (8-й рік
навчання)
4
Англійська мова (9-й рік
навчання, рівень
стандарту)
5
Англійська мова (9-й рік
навчання, академічний
рівень)
6
Англійська мова (9-й рік
навчання, профільний
рівень)
7
“Across Cultures: Great
Britain – Ukraine” (НМК
для спеціалізованих шкіл
та профільних класів)
8
“Across Cultures: The USA
– Ukraine” (НМК для
спеціалізованих шкіл та
профільних класів)
9
Англійська мова
(підручник для
загальноосвітніх навч.
закладів)
10 Навчально-методичні
комплекти для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів
11 Навчально-методичні
комплекти для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів
12 Навчально-методичні
комплекти для всіх типів
загальноосвітніх

Автор

Клас

Видавництво

Несвіт А.М.

9

Генеза

Рік
видання
2009

Карп’юк О.Д.

9

Астон

2009

Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В.
Карп’юк О.Д.

9

Наш час

2009

10

Астон

2010

Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В.

10

Наш час

2010

Несвіт А.М.

10

Генеза

2010

Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В.

10–11

Наш час

2007

Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В.

10–11

Наш час

2008

11

Освіта

2004

1-11

Макміллан

2008,
2009

1-11

Лонгмен
Пірсон

2008,
2009

1-11

Оксфорд
Юніверсіті
Прес

2008,
2009

Плахотник В.М.,
Мартинова Р.Ю.

8

навчальних закладів
13

14

Навчально-методичні
комплекти для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Навчально-методичні
комплекси для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів

1-11

ЕкспресПаблішінг

2008,
2009

1–11

Cambridge
University
Press

2009

Клас

Видавництво

Рік
видання
2009

Німецька мова
№
за/п
1
2

3
4
5

6

7

8
9

10

11

Назва

Автор

Німецька мова (8-й рік
навчання)
Німецька мова (8-й рік
навчання)

Басай Н.П.

9

Освіта

Савченко Л.П.

9

2009

Німецька мова (8-й рік
навчання)
Німецька мова (9-й рік
навчання, підручник)
Німецька мова (9-й рік
навчання, рівень
стандарту)
Німецька мова (9-й рік
навчання, академічний
рівень)
Німецька мова (9-й рік
навчання, профільний
рівень)
Німецька мова (підручник
для 10-11 класів)
Німецька мова (підручник)

Орап В.І.,
Кириленко Р.О.
Басай Н.П.

9

Інститут
сучасного
підручника
Генеза

10

Освіта

2006,2007

Савчук І.Г.

10

Світ

2010

Басай Н.П.

10

Освіта

2010

Кириленко Р.О.,
Орап В.І.,

10

Ґенеза

2010

Лисенко Є.І.

10-11

Освіта

2004

Гергель А.,
Радченко Т.,
Савелко О.

11

Перун

2004

1-11

Hueber
Langenscheidt
(Німеччина

2006

1-11

Hueber

2010

Навчально-методичні
комплекси для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Навчально-методичні
комплекси для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів

9

2009

12

13

Навчально-методичні
комплекси для всіх типів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Passwort Deutsch (для
спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням
німецької мови)

1-11

Cornelsen

2009,
2010

1-11

Методика

2006

Клас

Видавництво

Клименко Ю.М.

9

Генеза

Рік
видання
2009

Чумак Н.П.

9

Перун

2009

Клименко Ю.М.

9

Генеза

2009

Дугельна Т.А.

9

Перун

2009

Клименко Ю.М.

10

Генеза

2010

Клименко Ю.М.

10

Генеза

2010

Клименко Ю.М.

10

Генеза

2010

Чумак Н.П.

10

Перун

2010

Клименко Ю.М.

10

Генеза

2010

Французька мова
№
за/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва
Французька мова
(підручник, 8-й рік
навчання)
Французька мова
(підручник, 8-й рік
навчання)
Французька мова
(підручник, 5-й рік
навчання)
Французька мова
(підручник, 5-й рік
навчання)
Французька мова
(підручник, 6-й рік
навчання, рівень
стандарту, академічний
рівень)
Французька мова
(підручник, 6-й рік
навчання, профільний
рівень)
Французька мова
(підручник, 9-й рік
навчання, рівень
стандарту)
Французька мова
(підручник, 9-й рік
навчання, академічний
рівень)
Французька мова
(підручник, 9-й рік
навчання, профільний
рівень)

Автор

10

10

11

12

13

14

Французька мова
(підручник для 11 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів)
Країнознавство. Франція
(підручник для 10-11
класів із поглибленим
вивченням)
Французька мова
(підручник для профільних
класів)
Французька література
(підручник для шкіл з
поглибленим вивченням
французької мови)
Навчально-методичні
комплекти з французької
мови для загальноосвітніх
та спеціальних навчальних
закладів

Нодельман М.І.

11

Перун

2006

Сваткова Т.Д.

10-11

Бліц

2005

Опацький О.Є.

10-11

Перун

2004

Фесенко В.І.

10-11

Перун

2006

1-11

CLE
International

2010

11

