Мета оцінювання з іноземної мови: оцінити ступінь підготовленості
абітурієнтів з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у
Одеському національному медичному університеті.
Пропонована програма вступного іспиту з іноземної мови створена з
урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та
рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної
програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11
класи).
Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної
комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та
враховує особливості англійської, німецької, французької мови.
Об'єктами контролю є письмо та переклад як види мовленнєвої діяльності, а
також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання
мови).
Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного
мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, та відповідає сферам
і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Програма обговорена і ухвалена на засіданні приймальної комісії Одеського
національного медичного університету (протокол № 3 від 07 лютого 2017 р.)

Програма затверджена наказом ректором Одеського національного медичного
університету № 72-о від 14 лютого 2017 р.

ВСТУП
Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий
засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на
формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до
соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших
ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та
вмінь

забезпечується

взаємопов’язаним

комунікативним,

когнітивним

і

соціокультурним розвитком учня.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови)
передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно
добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до
комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними
засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативнокогнітивного спрямування.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
І завдання – відповіді на запитання.
Визначає вміння спілкування іноземною мовою з різних побутових тем,
запитання (без варіантів відповідей) мають творчий характер та потребують повних
відповідей (кількість завдань – 15).
ІІ завдання - переклад
Переклад речень з іноземної мови на рідну (кількість речень - 10).
ІІІ завдання – багато вибіркові тести з однією правильною відповіддю
Ці завдання мають репродуктивний характер.
Багато вибіркові тести з однією вірною відповіддю з 4 наведених (кількість
тестів – 30) передбачають можливість вибору одного із запропонованих варіантів.
ІV завдання - багато вибіркові тести з декількома правильними відповідями

Багато вибіркові тести, в яких запрограмовані від однієї до 4-х вірних
відповідей, із 4-х наведених варіантів. Завдання включає 20 тестів.
ТЕМАТИКА ТЕСТІВ
І. Особистісна сфера
•

Повсякденне життя і його проблеми

•

Сім'я. Родинні стосунки.

•

Характер людини.

•

Режим дня.

•

Здоровий спосіб життя.

•

Дружба, любов

•

Стосунки з однолітками, в колективі.

•

Світ захоплень.

•

Дозвілля, відпочинок.

•

Особистісні пріоритети.

•

Плани на майбутнє, вибір професії.
ІІ. Публічна сфера.

•

Навколишнє середовище.

•

Життя в країні, мова якої вивчається.

•

Подорожі, екскурсії.

•

Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

•

Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

•

Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

•

Засоби масової інформації.

•

Молодь і сучасний світ.

•

Людина і довкілля.

•

Одяг.

•

Покупки.

•

Харчування.

•

Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

•

Україна у світовій спільноті.

•

Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

•

Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

•

Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

•

Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні,
мова якої вивчається.

•

Музеї, виставки.

•

Кіно, телебачення.

•

Обов’ язки та права людини.

•

Міжнародні організації, міжнародний рух

III.

Освітня сфера.

•

Освіта, навчання, виховання.

•

Шкільне життя.

•

Улюблені навчальні предмети.

•

Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
Іноземні мови у житті людини.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.
Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий
артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.
Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та
неправильні дієслова.
Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle

I, Participle II.
Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put,
make, clear,
cut, fall, hold, let, hand. Структура to be going to do smth.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.
Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/Intensifiers
(quite, a bit, etc)
Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис
Структура різних типів речень.
Прості речення.
Безособові речення.
Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
Словотворення
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників
і дієслів;
префіксів прикметників і дієслів.
ФРАНЦУЗЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Grammaire
1.

Nom : genre, singulier, pluriel, noms composés.

2.

Article : défini, indéfini, partitif ; de après la négation.

3.

Adjectif : place de l’adjectif, qualicatif; démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini

(chaque, quelque) ; possessif ; interrogatif (quel, quelle). comparatif et superlatif (meilleur,
pire).

4.

Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment,

quand) ; adverbes de temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, là-bas) ; de quantité (très,
assez, beaucoup, peu, trop) ; formation des adverbes.

5.

Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ; réfléchi

relatif (qui, que, lequel, duquel, dont) objet direct et indirect R place d’objet conjonction
démonstratif (ça, cela, celui) possessif (le mien, le tien ...) indéfini (quelqu’un) interrogatif
(qui, que) y, en
Place de deux pronoms compléments

6.

Verbes :

-

les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

-

la forme négative

-

la forme interrogative

-

les verbes impersonnels (il faut)

-

infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition

-

présent de l’indicatif

-

passé composé

-

imparfait

-

passé récent

-

passé simple

-

plus-que-parfait

-

futur proche (futur immédiat)

-

futur simple R

-

futur dans le passé

-

la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)

-

impératif

-

participe présent

-

gérondif

-

conditionnel présent

-

subjonctif présent

-

emploi des temps après un si coditionnel

-

concordance des temps

-

discour direct et indirect Proposition de condition Proposition infinitive Mise en

relief
7. Prépositions, conjonctions, adjectifs numéraux
НІМЕЦЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль
ІМЕННИК: Рід іменників. Однина і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча
відміна іменників
ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені
порівняння прикметників
ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові
прислівники. Ступені порівняння прислівників
ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені
займенники. Взаємний, безособовий займенник
ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники,
що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком.
Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком
ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні
дієслова.
Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum I.
Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.
Наказовий спосіб дієслів.
Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu,
(an)statt ... zu, ohne ... zu.
Дієприкметники: Partizip I, Partizip ІІ
СИНТАКСИС
РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і
зворотний порядок слів.
Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок
слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками,
які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.
Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні
підрядні речення (Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини
(Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні
підрядні речення (Konditionalsätze)

Відповідальний секретар
приймальної комісії ОНМедУ

Г.Ф. Степанов

