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Завдання Блоку І полягає в складанні перекладу тексту. Письмовий 

переклад з іноземної мови рідною мовою є ефективним засобом контролю 
повноти та точності розуміння змісту текста. Основні граматичні та стилістичні 
особливості мови: граматичні конструкції, словотворення, терміни, 
професіоналізми, діалектизми, розмовна лексіка, вільні сполучення, 
неологізми, абревіатури, інтернаціональні слова, контекстуальні заміни, 
багатозначність слів, збіг і розбіжність значень інтернаціональних слів, тощо. 

 
Завдання Блоку ІІ полягає в складанні письмової анотації до статті. 

Анотація до статті іноземною мовою є засобом контролю розуміння тексту. 
Основні граматичні та стилістичні особливості мови: структура різних типів 
речення, прості речення, граматичні конструкції, словотворення, терміни, 
професіоналізми, абревіатури тощо.  

 
Анотація має бути лаконічною, конкретною, в ній слід зазначити 

необхідні факти, імена, дати. Обсяг анотації становить 500 – 600 знаків. 
 
Завдання Блоку ІІІ містять запитання по наступним розділам програми: 

Іменник. Займенник. Види займенників. Числівник. Прикметник. Ступені 
порівняння прикметників та прислівників. Конструкції порівняння. 
Прийменники. Стійкі прийменникові сполучення. Дієслово. Система часів в 
англійській мові. Узгодження часів. Особливості перекладу дієслів у пасивному 
стані. Модальні дієслова. Неособові форми дієслова. Артикль (визначений та 
невизначений) тощо. 

 
Характеристика завдання та вимоги до роботи над відповідями 

  
Випробування складається у письмовій формі. 
Екзаменаційний білет складається з трьох блоків завдань. 
 
Блок І містить текст іноземною мовою за спеціальністю (потребує 

перекладу українською мовою). 
 
Блок ІІ містить текст українською мовою за спеціальністю (потребує 

складання анотації іноземною мовою). 
 
Завдання Блоку ІІІ містять запитання по наступним розділам програми: 
Час виконання завдання 3 години. 
В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що 

б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у 
визначених для цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на 
екзаменаційних білетах. Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 
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Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 
електронними приладами (зокрема мобільними телефонами, електронними 
перекладачами та інш.), підручниками, навчальними посібниками. Дозволено 
користуватися лише словниками.  

 
Програма випробування 

Програма випробовування розроблена на базі програм навчальних 
дисциплін та програм підготовки бакалаврів зі спеціальних дисциплін у 
відповідності до профілю і напряму підготовки «Професійна освіта». 

У залежності від напрямку підготовки на який вступає абітурієнт 
екзаменаційні завдання розділені на наступні профілі: 

Напрями підготовки енергетичного і електромеханічного профілю 
6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика (Професійна освіта. 

Електроенергетика); 
6.010104.35 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та 

сертифікація (Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація в 
машинобудуванні); 

6.010104.14 Професійна освіта. Охорона праці (Професійна освіта. 
Безпека життєдіяльності та охорона праці); 

6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок (Професійна 
освіта. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок); 

6.010104.04 Професійна освіта. Електроніка (Професійна освіта. 
Комп’ютерні системи та мережі); 

6.010104.29Професійна освіта. Електромеханіка (Професійна освіта. 
Автоматизовані системи управління промисловими установками); 

6.010104.06 Професійна освіта. Комп’ютерні технології (Професійна 
освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні); 

6.010104.21 Професійна освіта. Гірництво (Професійна освіта. 
Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних 
копалин та руд). 

 
Напрями підготовки економічного профілю 
6.010104.30 Професійна освіта. Економіка (Професійна освіта. Економіка 

підприємства, маркетинг та менеджмент). 
 
Напрями підготовки технологічного профілю 
6.010104.24 Професійна освіта. Дизайн (Професійна освіта. 

Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів), (Професійна освіта. 
Проектування стилю людини та середовища); 

6.010104.20 Професійна освіта. Харчові технології (Професійна освіта. 
Харчові технології); 

6.010104.23 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості 
(Професійна освіта. Технологія текстильної та легкої промисловості); 

6.010104.28 Професійна освіта. Нафтогазова справа (Професійна освіта. 
Машини та апарати хімічних виробництв); 
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6.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа 
(Професійна освіта. Поліграфічне виробництво); 

6.010104.27 Професійна освіта. Хімічна технологія (Професійна освіта. 
Основні процеси хімічних виробництв) 

 
Напрями підготовки машинобудівного профілю 
6.010104.10 Професійна освіта. Зварювання (Професійна освіта. 

Технологія та обладнання зварювального виробництва); 
6.010104.08 Професійна освіта. Машинобудування (Професійна 

освіта.Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в 
машинобудуванні та приладобудуванні; професійна освіта. Комп’ютерні 
технології машинобудівного виробництва); 

6.010104.17 Професійна освіта. Транспорт (Професійна освіта. 
Експлуатація та ремонт промислового транспорту; професійна освіта. 
Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту). 

 
 
Голова фахової атестаційної комісії_______________________________ 


