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ПРОГРАМА 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

на основі повної загальної середньої освіти 
для вступних випробувань у ЛПК УАД  

за спеціалізаціями: 
«Видавнича справа та редагування»; 
«Обслуговування машин та технологічних ліній пакування»; 
«Комп’ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва»;  
«Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»; 
«Дизайн друкованої продукції»; 
«Бухгалтерський облік»; 
«Товарознавство та комерційна діяльність». 
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Вступ 

 

Сучасна парадигма освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб 
міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у 
випускників загальнопоосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з 
представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. 

Пропонована програма вступного випробування з курсу “Англійська мова” в ЛПК 
УАД створена з урахуванням основних положень Державного cтандарту базової та 
повної загальної середньої освіти.  

Зміст завдань для здіснення контролю якості сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності уніфікується за видами і формами виконання  та 
враховує особливості англійської мови. 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: „Особистісна сфера” , 
„Публічна сфера” , „Освітня сфера”. 

 

№ 
з/п Назва розділу, теми 

1. Особистісна сфера 
1.1 Повсякденне життя і його проблеми. 
1.2 Сім’я. Родинні стосунки. 
1.3 Характер людини  
1.4 Режим дня. Здоровий спосіб життя. 
1.5 Дружба ,любов. 
1.6 Стосунки з однолітками в колективі. 
1.7 Світ захоплень. Дозвілля ,відпочинок. 
1.8 Особистісні пріорітети. 
1.9 Плани на майбутнє. 
1.10 Вибір професії. 
2. Публічна сфера 
2.1 Навколишне середовище. 
2.2 Життя в країні ,мова якої вивчається. 
2.3 Подорожі , екскурсії. 
2.4 Культура і мистецтво в Україні та в країні , мова якої вивчається. 
2.5 Спорт в Україні та в країні , мова якої вивчається. 
2.6 Література в Україні та країні ,мова якої вивчається. 
2.7 Засоби масової інформації. 
2.8 Молодь і сучасний світ. 
2.9 Людина і довкілля. 
2.10 Одяг.Покупки . Харчування. 
2.11 Науково - технічний прогрес, видатні діячі науки. 
2.12 Україна у світовій спільноті. 



№ 
з/п Назва розділу, теми 

2.13 Свята , знаменні дати , подіїї в Україні та в країні, мова якої вивчається. 
2.14 Визначні обєкти історичної та культурної спадщини України та країни, мова якої 

вивчається. 
2.15 Музеї , виставки.  
2.16 Кіно ,телебачення. 
2.17 Обов’язки та права людини. 
2.18 Міжнародні організаціїї , міжнародний рух. 
3. Освітня сфера 
3.1 Освіта ,навчання , виховання. 
3.2 Шкільне життя. 
3.3 Улюблені навчальні предмети. 
3.4 Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. 
3.5 Іноземні мови в житті людини. 
 

 

Критерії оцінювання 

При вступі до Львівського поліграфічного коледжу УАД вступні випробування у 

формі тестування проводяться для осіб, які закінчили загально-освітню середню школу 

та отримали атестат. 

Кожен варіант завдання складається із 15 тестів та творчого завдання (завдання, на 

яке потрібно дати розгорнуту відповідь). 

Відповідно до правил прийому до Львівського поліграфічного коледжу УАД 

оцінювання знань на фахових випробуваннях з кожної дисципліни здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів. 

Тестові завдання оцінюються за такою системою:  

• Правильні відповіді на 1–15 питання оцінюються в 10 (десять) балів, а творче 

завдання – 50(п’ятдесят) балів. 

• За кожне виправлення у тестових завданнях знімається один бал.  

 

Тривалість тестування – 1 астрономічна година. 
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