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Пояснювальна записка 

У програмі додаткового вступного випробування з англійської мови 

для прийому на навчання за освітнім ступенем «Магістр» подано перелік 

питань та розкрито зміст розмовних тем  з англійської мови. Ця програма в 

повному обсязі дозволяє абітурієнтові підготуватись до вступу як на денну, 

так i на заочну форми навчання. 

Програма додаткового вступного випробування з англійської мови 

включає наступні аспекти: лексичний мінімум та граматику сучасної 

англійської мови. 

Додаткове вступне випробування з англійської мови покликане виявити 

рівень мовної компетенції абітурієнтів. 

Мовна компетенція, забезпечуючи комунікативну діяльність 

англійською мовою за різних умов і потреб, є комплексним утворенням, що 

охоплює: лінгвістичну, соціоетнокультурну і прагматичну компетенції. 

Кожна з цих компетенцій містить відповідні знання, уміння й навички. 

Завдання додаткового вступного випробування з англійської  мови: 

виявити рівень сформованості комунікативних компетенцій, мовної, 

мовленнєвої, соціокультурної, дискурсивної, прагматичної та ін.; виявити 

ступінь сформованості вмінь писемного іншомовного мовлення;  виявити 

рівень сформованості когнітивних структур, співвіднесених із мисленням 

англійською мовою. 



Критерії 
оцінки рівня знань абітурієнтів при проходженні додаткового вступного 

випробування з англійської мови  

 
Додаткове вступне випробування з англійської мови проводиться у 

формі співбесіди з абітурієнтом на тему білета.  

Оцінка якості знань вступника визначається за достатнім чи 

недостатнім рівнем.  

Достатній рівень передбачає вміння абітурієнта висловитися із 

заданої теми.  

Недостатній рівень – абітурієнт не в змозі висловитися із заданої 

теми.  

 

 

 

 



Теми для усного та писемного мовлення. 

1. Family Life (family relations, bringing up children, family problems).  

2. There is No Place Like Home (native town / homes and housing in 

Ukraine).  

3. Eating and Drinking Habits in English-speaking Countries and Ukraine.  

4. Seasons and Weather. 

5. Student’s life and studies.  

6. My Future profession.  

7. English speaking countries.  

8. Healthy life style.  

9. Sport and Games Popular in English-speaking Countries and Ukraine.  

10. On the move (travelling by air, sea, rail or car, hiking and cycling).   

11. Britain and the British (geographical position, cities and towns, London, 

places of interest).  

12. Ukrainian and the Ukrainians (geographical position, cities and towns, 

Kyiv, places of interest).  

13. The USA and the Americans (geographical position, cities and towns, 

Washington, places of interest).  

14. New Information Technologies and modern means of communication.  

15. TV and Cinema. Their Impact on People.  

16. Arts in Our Life (trends in art, art museums, the English school of painting, 

my favourite painter).  

17. My Favourite Actor/Film Director.  

18. Trends and genres in music.   

19. Youth and Music. English, American and Ukrainian characters.  

20. Overcoming stereotypes.  

21. The World Around Us (environmental problems, environmental protection, 

world ecological movements).  

22. The System of Secondary Education in Great Britain, the USA and 

Ukraine. 

23. English as a World Language.  

24. Mass Media in English-speaking Countries and Ukraine.  

25. Books in Our Life (my favourite English / American writer, my favourite 

Ukrainian writer). 

26. Transcarpathia   is my home. 

27. Speak on your native town / village.  

28. Describe the house / flat you live in.  

29. My music tastes. 

30.  Clothes and Fashion 

 



2. Граматика 

Тема 1. Фонетика. Артикуляційна  і просодична бази як компоненти фонетичної 

бази. Артикуляційна база англійської мови. Статичний аспект артикуляційної 

бази – положення основних артикуляцій: плоский (щільне прилягання до зубів) 

уклад губ, підтягнутість кінчика язика від зубів, низьке положення задньої 

частини язика. Динамічний аспект – характер переходу від приголосного до 

голосного та від голосного до приголосного, динаміка артикуляції голосного в 

межах складу, на стиках складів (слів). 

Просодична база: мелодика, фразова акцентуація, ритм на рівні просодичної 

бази. Специфіка мелодійного контуру англійського мовлення. Специфіка 

фразової акцентуації . Специфіка ритму англійського мовлення: контрастне 

виділення наголошеного складу в акцентній (ритмічній) групі англійської мови. 

Тема 2. Речення – як одиниця мовлення, що складена із слів за граматичними 

правилами і виражає відносно завершену думку. Речення як складовий елемент 

монологічного та діалогічного мовлення. 

Члени речення.  Головні та другорядні члени речення. Склад речення:  група 

підмета та група присудка. Двоскладне речення – стандартне речення англійської 

мови. Поняття простого, ускладненого та складного речення. 

Розповідне речення. Стверджувальне розповідне речення. Заперечне розповідне 

речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. Інтонація розповідного 

речення. Виділення центру повідомлення в розповідному реченні. 

Питальне речення. Спонукальне речення. Окличне речення.  

Просте речення. Підмет простого речення. Присудок простого речення. 

Додаток. Означення. Обставина. Відокремлені члени речення. Однорідні члени 

речення. Односкладне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне 

речення.  Підрядне підметове речення. Предикативне підрядне речення. 

Додаткове підрядне речення. Означальне підрядне речення. Обставинне підрядне 

речення.  

Тема 3. Іменник. Класифікація іменників категорії числа та відмінка. Граматичні 

категорії іменника: число, відмінок. Основні синтаксичні функції: підмет, 

додаток, предикатив. Іменники загальні та власні, ті, що піддаються переліку, і ті, 

що не піддаються переліку, абстрактні та конкретні, такі, що означають живу 

істоту і неживий предмет, предметні та збірні. Число. Однина, множина. 

Утворення форми множини.   

Тема 4. Артикль. Вживання неозначеного артикля з іменниками.   

Тема 4. Артикль. Службовий індикатор іменника. Система артиклів: 

неозначений, означений артикль, значуща відсутність (нульовий артикль). 

Фонетично сильні та слабкі форми артикля. Основні функції артикля. 

Семантичний зв’язок означеного артикля з вказівним займенником.  

Тема 5. Вживання означеного артиклю з іменниками.    

Тема 6 Вживання означеного артиклю з власними назвами.   

Тема 7. Вживання означеного артиклю у сталих виразах.   

Тема 8. Складні випадки вживання та вилучення артиклю.   

Тема 9. Прикметник. Морфологічні характеристики прикметника. Класифікація 

прикметників. 



Тема 10. Ступені порівняння прикметників. Основні синтаксичні функції 

прикметника: функція предикатива та функція означення. Прикметники якісні та 

відносні. Ступені порівняння прикметників: звичайний, вищий, найвищий.  

Тема 11. Займенник. Класифікація займенників. Особові та присвійні 

займенники. Вказівні займенники. Зворотні займенники. Взаємні займенники. 

Неозначені займенники. Питальні  займенники. Відносні і сполучникові 

займенники. Означальні, заперечні та кількісні займенники.  

Тема 12. Розряди займенників.   

Тема 13. Числівник. Кількість та порядкові числівники. 

Тема 14.  Дієслово. Граматичні категорії дієслова: особа, число, час, вид, стан, 

спосіб. Особові та неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, 

дієприслівник). Основна функція особових форм дієслова – вираження присудка. 

Функції неособових форм дієслова.  

Базові форми дієвідміни: основа теперішнього часу, основа минулого часу 

(дієприкметник ІІ). Правильні (регулярні) та неправильні (нерегулярні) дієслова. 

Дієслова смислові, службові (модальні, аспектні, дієслова-зв’язки) та допоміжні. 

Дієслова перехідні та неперехідні. Дієслова термінові та нетермінові, динамічні та 

статичні.  

Особові форми дієслова. Особа та число. Особа та число дієслова як категорії, 

що виражають певні характеристики суб’єкта. Три особи, два числа дієслова. 

Зв’язок значень особи та числа. Особові займенники як показники числа. Форма 

ІІІ особи однини теперішнього часу – єдина форма дієслова з граматичною 

флексією в англійській мові. Архаїчна форма ІІ особи однини. Особливості 

особових форм дієслова to be.   

Тема 15. Утворення та вживання часової форми Present Indefinite Tense.   

Тема 16. Утворення та вживання часової форми Present Continuous Tense.   

Тема 17. Порівняння вживання часових форм Present Indefinite Tense та Present 

Continuous Tense.  

Тема 18. Утворення та вживання часової форми Present Perfect Tense.   

Тема 19. Утворення та вживання часової форми Present Continuous Perfect Tense.

   

Тема 20. Порівняння вживання часових форм Present Continuous Perfect Tense та 

Present Perfect Tense.   

Тема 21. Утворення та вживання часової форми Past Indefinite Tense.   

Тема 22. Утворення та вживання часової форми Past Continuous Tense.   

Тема 23.Порівняння вживання часових форм Past Indefinite та Past Continuous 

Tense.  

Тема 24. Порівняння вживання часових форм Past Indefinite та Present Perfect 

Tense.  

Тема 25. Утворення та вживання часової форми Past Perfect Tense. Порівняння 

вживання часових форм Past Indefinite Tense та Past Perfect Tense.   

Тема 26. Утворення та вживання часової форми Past Perfect Continuous Tense. 

Порівняння вживання часових форм Past Perfect Tense та Past Perfect Continuous 

Tense.   



Тема 27. Утворення та вживання майбутньої часової форми Future Indefinite 

Tense. Перший тип умовних речень.   

Тема 28. Утворення та вживання  майбутньої форми Future Continuous Tense. 

Порівняння вживання майбутніх часових форм Future Indefinite Tense та Future 

Continuous Tense.  

Тема 29. Утворення та вживання майбутньої часової форми Future Perfect Tense. 

Утворення та вживання майбутньої часової форми Future Continuous Tense.  

Тема 30. Порівняння вживання майбутніх часових часів Future Perfect Tense та 

Future Perfect Continuous Tense.   

Тема 31. Узгодження часів. Вживання часових форм в складнопідрядних 

реченнях.  

Тема 32. Перетворення прямої мови в непряму. Заміна особових та вказівкових 

займенників, обставин часу в непрямий мові. Вживання непрямої мови у 

стверджувальних реченнях.  

Тема 33. Вживання непрямої мови у загальних та спеціальних запитальних 

реченнях. Вживання сполучників if, whether.   

Тема 34. Вживання непрямої мови у наказових та реченнях-вигуках.   

Тема 35. Утворення та вживання теперішніх часових форм Present Indefinite 

Tense, Present Continuous Tense та Present Perfect Tense у пасивному стані.   

Тема 36. Утворення та вживання минулих часових форм Past Indefinite Tense, 

Past Continuous Tense та Past Perfect Tense у пасивному стані.   

Тема 37. Утворення та вживання майбутніх часових форм Future Indefinite Tense 

та Future Perfect Tense у пасивному стані.   

Тема 38. Вживання модальних дієслів can, may, must, should, would, ought, be, 

have, shall, will, dare, need.   

Тема 39. Класифікація прислівника. Ступені порівняння прислівника. 

Прислівник. Частина мови, яка передає ознаки дії (процесу), вираженої дієсловом, 

та ознаку властивості, вираженої прикметником чи іншим прислівником. 

Класифікація прислівників за значенням: прислівники якості, прислівники міри 

й ступеню, прислівники обставинних значень – часу, частотності, місця, причин, 

наслідку, способу дії.  

Тема 40. Класифікація та вживання вигуків.   

Тема 41. Класифікація та вживання прийменників.   

Тема 42. Класифікація та вживання сполучників. 

Тема 43.   Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник, 

дієприслівник), як форми, що поєднують в собі ознаки дієслова з ознаками інших 

частин мови.   

Тема 44.  Інфінітив. Форми інфінітиву. Вживання інфінітиву з часткою to. 

Вживання інфінітиву у функції підмета: в препозиції до дієслова присудка -  

проста структура; в постпозиції до дієслова – присудка – в конструкції з 

упереджуючим займенником. Вживання інфінітиву у функції предикатива в 

складному іменному присудку. Вживання інфінітиву у функції додатка. Складний 

підмет з інфінітивом. Структура конструкції. Вторинно-предикативний характер 

відношень між інфінітивом та іменником, що входять до конструкції.  

Тема 45. Герундій. Вживання герундія. 



Тема 46. Об’єктний та суб’єктний інфінітивний комплекси.   

Тема 47. Прийменниковий інфінітивний комплекс.   

Тема 48. Дієприкметник. Утворення дієприкметників та їх основні форми.  Два 

типи дієприкметників: дієприкметник теперішнього часу (дієприкметник І), 

дієприкметник минулого часу (дієприкметник ІІ). Дієприкметник І. Форми 

дієприкметника І і перехідних дієслів: дійсна неозначена, перфектна, пасивна 

неозначена. Форми дієприкметника І і неперехідних дієслів: неозначена, 

перфектна. Відносний характер вираження часу формами дієприкметника І. 

Вираження одночасності. Вираження безпосереднього передування неозначеною 

формою дієприкметника від дієслів руху, фізичного сприйняття та деяких інших. 

Ад’єктивні та адвербіальні ознаки дієприкметника І.  

Тема 49. Пряма мова та її введення. Непряма мова та її ведення. 
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