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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Знання
іноземної мови
є одним
із суттєвих
елементів
підготовки
висококваліфікованих спеціалістів,
що забезпечується не
тільки
реалізацією
загальноосвітніх цілей навчання мовам, але і його практичною спрямованістю, яка
передбачає оволодіння мовою як засобом спілкування, здобуття та обміну інформацією,
необхідною для успішної діяльності майбутнього спеціаліста.
У зв’язку з приєднанням України до європейського та світового простору, гостро
постало питання модернізації вищої освіти. Болонська угода європейських країн в галузі
освіти передбачає підготовку конкурентноспроможних кадрів, що зумовило підвищення
рівня професійної підготовки випускників вищої школи. Методичною базою написання
даної програми стали НМКД з курсу «Друга іноземна мова (англ.)», загальною метою яких
є формування у студентів професійних мовних компетенцій.
Вступний іспит з іноземної мови (англійська) до магістратури має на меті
визначення рівня підготовки вступників до магістратури в галузі англійської мови.
Методика проведення фахового іспиту спрямована на перевірку сформованості рівня
писемної мовленнєвої діяльності, лексико-граматичних навичок, засвоєння системних
знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, формування мовних та
мовленнєвих умінь і навичок в професійній сфері, а також розуміння структури мови.
Студент повинен знати:
основний граматичний матеріал;
основну фахову термінологію;
основні орфографічні та пунктуаційні правила;
професійноорієнтований лексико-граматичний мінімум;
граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, об’єкт дії,
характеристику дії, необхідність, бажання, можливість дії, умовні дії, логікосмислові зв’язки;
мовні особливості ділового листування: лексику, граматику, синтаксис,
діловий етикет, культурологічний аспект;
Студент повинен уміти:
проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно
орієнтованого характеру;
здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування;
здійснювати читання і осмислення професійно орієнтованої та
загальнонаукової іншомовної літератури, використовувати її у професійній сфері;
читати газетні тексти суспільно-політичної тематики, викладати усно їх
зміст і вести бесіду з питань і проблем, які освітлюються в тексті;
вести ділові зустрічі, наради;
проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно
орієнтованого характеру, що має за мету досягнення порозуміння;
досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу та розширювати
лексичні навички;
використовувати інформаційні технології на електронних носіях.

СТРУКТУРА БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступний іспит з “Другої іноземної мови (англійська)” до магістратури складається
з двох частин:
частина І - граматика (основна частина);
частина II - спеціальна лексика (додаткова частина).
Тестове завдання складається із 50 питань: 30 питань - загальна база (по 2 бали за
кожну правильну відповідь, максимальна кількість балів - 60) та 20 питань - професійна
база (по 2 бали за кожну правильну відповідь, максимальна кількість балів - 40).
Максимальна кількість балів - 100.
Тестове завдання являє собою завдання закритої форми - це завдання з множинним
вибором, де із запропонованих кількох відповідей правильною є лише одна.
Основна і додаткова частини (граматика і професійна лексика) є спільною для
зазначених спеціальностей ДНУ імені Олеся Гончара.
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Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Друга іноземна мова
(англ.)»
Тестові завдання базуються на знанні основ граматики, що розглядається на фоні
лексики загального вжитку, та фахової термінології англійської мови. Тестові завдання
повинні бути виконані студентами, дотримуючись орфографічних, лексичних та
граматичних норм. Від учасників тестування очікують уміння правильно і відповідно до
ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд
фразеологічних фраз та ідіоматичних виразів, відповідних граматичних норм (часові
форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова і дієслова-зв’язки, іменники, прикметники,
тощо).
Розділ 1.
Базові лексико-граматичні особливості англійської мови
(основна частина)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Verb to be in Present, Past and Future Simple.
Present Simple.
Present Continuous.
Stative verbs. Stative verbs with a difference in meaning.
Past Simple.
Past Continuous.
Present Perfect.
Present Perfect Continuous.
Past Perfect.
Past Perfect Continuous.
Future actions.
Future Simple.
Future Continuous.
Future Perfect.
Future Perfect Continuous.
Sequence o f tenses. Reported speech. Introductory verbs.
Gerund, infinitive, participles.
Modal verbs.
Modal verbs o f deduction.
Passive Voice.
Conditional sentences. Wishes.
Causative form (have smth done).
Clauses: time clauses, clauses o f purpose, clauses o f connection, clauses o f result, clauses
o f reason, relative clauses).
Exclamations.
Nouns. Countable/uncountable nouns. Plural o f Nouns.
Articles. The with proper nouns.
Adjectives and adverbs. Degrees o f comparison.
Demonstratives. Pronouns. Possessives. Quantifiers.
Prepositions: prepositions o f place and movement, prepositions o f time.
Questions and answers (general question, alternative question, special questions, tag
question).
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Розділ 2.
Професійно орієнтована лексика
(додаткова частина)
1. Family. Personality.
2. Hobbies and Interests.
3. Jobs and Professions.
4. Daily Routines.
5. Houses and Flats. Domestic Chores.
6. Holidays. Entertainment.
7. Seasons and Weather.
8. Appearance. Clothes and Fashion.
9. Meals. National Cuisines.
10 Shopping.
11. Travelling.
12. Books and Reading.
13. Television. Radio. Press.
14. Cinema: films.
15. Sports and Games.
16. Man and Animals.
17. Environmental Concerns.
18. Education.
19. Living in the City and in the Country.
20. Kyiv - the capital o f Ukraine.
21. London - the capital o f Great Britain.
22. Washington - the capital o f the USA.
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