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Програма фахового випробування зі спеціальності 035.041 «Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» для вступників на 

здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня (освітньо

кваліфікаційноrо рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра / О. В. 

Константінова, Л. О. Павловська - Рівне: Р ДГУ, 2021. - 9 с. 
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Програма фахового випробування зі спеціальності 035 Філологія для вступників на 

здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня (освітньо

кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра визначає 

вимоги до рівня підготовки вступників, зміст основних освітніх компетентностей, критерії 

оцінювання знань вступників, містить список рекомендованої літератури, інформаційний 

ресурс. 
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ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Практичний курс англійської мови 

2 Практична граматика англійської мови 

3 Практична фонетика англійської мови 
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