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I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

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, 

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 курсів «Іноземна 

мова», 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.  Для успішного складання іспиту вступник повинен продемонструвати 

практичні навички володіння англійською мовою. 

 

Студент повинен знати: 

 базовий лексико-граматичний матеріал, характерний для 

загальнонаукового й професійного мовлення; 

 мовні особливості ділового листування: лексику, граматику, синтаксис, 

діловий етикет, культурологічний аспект; 

 

Студент повинен вміти: 

 проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно 

орієнтованого характеру; 

 здійснювати письмові контакти у ситуаціях професійного спілкування; 

 читати газетні тексти за суспільно-політичною тематикою, викладати 

усно їх зміст і вести бесіду з питань і проблем, що представлені у тексті; 

 проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно 

орієнтованого характеру, що має за мету досягнення взаємопорозуміння; 

 використовувати інформаційні технології на електронних носіях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



ІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЗА ЯКИМИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА 

Розділ 1. Лексико-граматична частина 

 

Морфологія  

Тема 1. Іменник. Вживання іменників в однині та у множині. Використання 

іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок. 

 Тема 2. Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. 

Нульовий артикль. 

Тема 3.  Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння 

прикметників.  

Тема 4. Займенник. Види займенників. Вживання займенників.  

Тема 5. Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.  

Тема 6. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів).  

Тема 7. Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова.  

Тема 8. Неособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій, інфінітив, 

дієприкметник (Participle I, Participle II). 

Тема 9. Модальні дієслова та їх еквіваленти. 

Тема 10. Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, 

give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.  

Тема 11. Структура to be going to do smth.  

Тема 12. Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники 

місця і часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, 

etc)  

Тема 13. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.  

Тема 14. Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.  

Тема 15. Частка. Особливості вживання to з дієсловами. 

 Тема 16. Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.  

Синтаксис  

Тема 17. Структура різних типів речень.  Прості речення.  Безособові речення. 

 Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).  

Тема 18. Пряма і непряма мова.  Узгодження дієслівних часів у 

складнопідрядних реченнях.  

Словотворення  

Тема 19. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, 

прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

Основна 

1. Dooley J., Evans V. Grammarway 3, 4. – Express Publishing, 2006. 

2. Evans V. Round-Up 5. – Pearson Education Limited, 2003. 

3. Evans V., Dooley J. Upstream. Intermediate. – Express Publishing, 2014. – 264 c. 

 

Додаткова 

1. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge University Press, 2012. 

2. Oxford English Dictionary for Learners of English. - Oxford University Press, 2005. 

3. Test Your Vocabulary in Use (Advanced)/ Godwin J., Strutt L. - Cambridge University 

Press, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Кожний варіант фахового вступного випробування містить 50 тестових питань, 

зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту випробування.  

Варіант складається із завдань таких форм:  

1) Питання на обрання правильної відповіді – до кожного питання 

надаються чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, 

зробивши відповідну позначку. 

Розподіл питань у кожному варіанті:  

- за формою завдань 

№ 

з/п 
Форма завдання 

Кількість одиниць 

у варіанті 

1 Питання на обрання правильної відповіді  50 

 Усього 50 

- за темами навчальної дисципліни  

№ 

з/п 
Зміст питання 

Кількість одиниць 

у варіанті 

1 За темами Розділу 1  50 

 Усього 50 

 

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного 

випробування може набувати одного з двох значень:  

- максимального значення кількості балів – за правильну відповідь,  

- мінімального значення (0 балів) – за неправильну відповідь.  

Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми 

наведено у таблиці:  

№ 

з/п 
Форма завдання 

Максимальне 

значення, 

кількість балів 

Максимальна кількість 

балів, яка може бути 

набрана за виконання 

завдань певної форми 

1 
Питання на обрання 

правильної  відповіді  
2 50*2 = 100 

 Усього   100 

 

Результати випробування переводяться до шкали від 100 до 200 балів шляхом 

додавання 100 балів до суми балів, набраних вступником за виконання завдань 

варіанту випробування.  



 


