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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з навчальної дисципліни «Іноземна 

мова» для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» для здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт, що вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, складена відповідно до чинної програми для 

закладів загальної середньої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних 

мов. 

Форма проведення вступного випробування – тестування.  
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Зміст програми навчальної дисципліни 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов'язаного 

оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. 

Такий підхід зумовлює формування готовності учнів до іншомовної 

міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій 

спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець 11-го класу учні 

загальноосвітнього навчального закладу, які вивчають першу іноземну мову, 

досягають рівня В1. Цей рівень характеризує результати навчальних 

досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджується із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання. 

Завдання полягає у формуванні вмінь: 

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених 

чинною навчальною програмою; 

• розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту; 

• здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань; 

• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою; 

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 

• висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування; 

• обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб; 

• ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного 

вивчення іноземних мов 

Тема 1: Я, моя родина, мої друзі 

Права та обов'язки молоді. Норми поведінки та спілкування. 

Толерантність, гуманність, благодійність. Ведення домашнього 

господарства. 

Тема 2: Спорт і дозвілля 

Клуби за інтересами. Кіно, театр, телебачення, Інтернет. Улюблена 

вистава/фільм. Характеристика фільму /вистави/. Телепрограми, фестивалі. 
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Тема 3: Харчування 

Їжа, напої й закуски. Корисна та шкідлива їжа. Пріоритети в харчуванні. 

Рецепти страв. 

Тема 4: Природа і погода 

Взаємодія людини,суспільства і природи. Відповідальне ставлення до 

довкілля.Вплив екологічних чинників на здоров'я людини. Стихійні лиха. 

Тема 5: Живопис.Мистецтво 

Види та жанри мистецтва. Відвідування мистецьких закладів для 

самоосвіти.        Емоції. 

 

 Тема 6: Наука і технічний прогрес. 

 Сучасні засоби комунікації. Комп'ютерні технології. Вплив науково-

технічного прогресу на життя людини і довкілля. Позитивні та негативні 

наслідки певних винаходів для людини. Галузі науки. Розвиток науки і 

техніки в Україні та за кордоном. 

Тема 7: Подорожі 

 Подорож різними видами транспорту. Переваги та недоліки різних видів 

та форм туризму з огляду на їх уплив на довкілля. Правила безпеки під час 

подорожі. Фінансові витрати під час подорожі. 

Тема 8: Шкільне життя 

Стосунки з однолітками. Принципи рівноправного спілкування. Способи 

протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в 

країнах виучуваної мови. Випускні іспити. Перспектива на майбутнє 

навчання. 

Тема 9: Робота і професії 

 Здібності та можливості на шляху до мети. Матеріальні критерії та 

мотиви для вибору професії. Пріоритети та план дій щодо можливості 

досягнення успіху у професії. Профорієнтація. Престижні професії в Україні 

та за кордоном. Плани на майбутнє. 

Тема 10: Україна в світі 

Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи. Роль України у міжнародних 

організаціях. Законодавчі акти, право. Норми етикету, благодійна діяльність 

 

Тема 11: Країни виучуваної мови  

Географічне розташування. Звичаї, побут,культура країн виучуваної мови.  

Визначні пам’ятки. Міжнародні відносини. Знаменні події. Видатні люди  



6 

 

 

Програма вступного випробування 

 Час виконання роботи становить 45 хвилин.  Загальна кількість тестових 

питань – 40. Вступникам пропонується виконати письмове тестове завдання, 

за допомогою якого перевіряють володіння структурою англійської та 

німецької мов на лексичному, граматичному, фонетико-орфографічному 

рівнях. Тести містять завдання з вибором однієї правильної відповіді; 

 Зміст тестових завдань подано на автентичних зразках 

літературного мовлення, прийнятого у Німеччині відповідно до тематики 

шкільної навчальної програми.  

Ключі до тестових завдань допоможуть перевірити правильність їх 

виконання. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Кількість правильних 

відповідей 

Оцінка 

40-39 

38-37 

36-35 

12 

11 

10 

 

«відмінно» 

34-33 

32-30 

29-27 

9 

8 

7 

 

«добре» 

26-25 

24-23 

22-20 

6 

5 

4 

 

«задовільно» 

19-18 

17-16 

15 і менше 

3 

2 

1 

 

«незадовільно» 
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Рекомендована література 

1. Іноземні мови. 5-11 класи: навчальні програми та методичні 

рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2019-

2020 році / Укладач М. Н. Шопулко. - Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-272 с. 

2. Німецька мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (9-й рік навчання, академічний рівень)/ Надія Басай. – К.: 

Освіта, 2010.-304 с. 

3. Німецька мова. Добрий день!: підручник для 11 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів (10-й рік навчання, рівень 

стандарту, академічний рівень)/ Надія Басай. – К.: Освіта, 2011.-352 

с. 

 

 


