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Під час вступного екзамену з англійської мови до магістратури студенти 
мають виконати тестові завдання на визначення рівня мовної компетенції, 
сформованості рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних навичок. 

Вступний екзамен складається з 2 частин:  
1. Читання тексту без словника та виконання тестових завдань на розуміння змісту. 
2. Лексико-граматичні тестові завдання. 
 
1. У першій частині екзамену студентам необхідно прочитати текст (обсягом 2000 

друкованих одиниць) та виконати чотири завдання закритої форми: 
• завдання на визначення правильності/неправильності твердження; 
• завдання на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді); 
• завдання на встановлення відповідності; 
• завдання на множинне зіставлення заголовків із частинами тексту. 

У завданнях на визначення правильності/неправильності твердження 
пропонується визначити правильність або неправильність 10 поданих тверджень 
стосовно змісту прочитаного тексту. 

У завданнях на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді) 
пропонується обрати один правильний варіант відповіді з чотирьох поданих (А,В,С 
або D) до 5 запитань. 

У завданнях на встановлення відповідності пропонується підібрати з поданих 
варіантів визначення до 10 слів. Два визначення є зайвими. 

У завданні на множинне зіставлення заголовків із частинами тексту 
пропонується обрати заголовок до кожної з 5 частин тексту. Два заголовки є 
зайвими. 

 
Час на виконання – 60 хвилин 

 
2. У другій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові завдання з 
вибором однієї правильної відповіді за граматичними темами відповідно до курсу 
вивчення іноземної мови у ВНЗ. До кожного із 40 завдань пропонуються 4 варіанти 
відповіді (А,В,С,D), лише один із яких є правильним. 
 

Час на виконання – 40 хвилин 
 
 
 
 

Декан факультету іноземних мов     Пасинок В.Г.  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» ДЛЯ 

НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Граматичний матеріал: Артиклі. Прийменники. Займенники. Іменник та його 
категорії. Утворення множини іменників. Присвійний відмінок. Прикметник. 
Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 
Числівник. Словотворення. Часи дієслів групи Indefinite (Active Voice). Порядок слів 
розповідного речення. Головні та другорядні члени речення. Типи питальних 
речень. Дієприкметник Participle I (форми). Часи дієслів групи Continuous (Active 
Voice). Дієприкметник Participle II (форми). Часи дієслів групи Perfect (Active 
Voice). Безособові речення. Конструкція there is, there are. Емфатична конструкція it 
is (was) … that (who) … Пасивний стан дієслів. Часи дієслів груп Indefinite, 
Continuous, Perfect (Passive Voice). Особливості вживання речень у пасивному стані. 
Сполучники. Складні речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. 
Типи підрядних речень. Непряма мова. Узгодження часів. Дієприкметники Participle 
I i Participle II (форми та функції). Дієприкметникові комплекси. Незалежний 
дієприкметниковий комплекс. Інфінітив, його форми та функції. Об’єктний 
інфінітивний комплекс. Суб’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий 
інфінітивний комплекс. Герундій, його форми та функції. Герундіальні комплекси. 
Модальні дієслова. Наказовий спосіб. Умовний спосіб; 

Лексика загальної тематики.  
Фахова лексика. 
 

Програма підготовки до вступної о іспиту до магістратури з англійської мови 
для студентів відділень УО, УТ, ЕМ та EВ. 

Зміст іспиту 1, Лексичний матеріал за темами: 
1. Про себе. Свій робочий день. 
2. їжа. 
3. Родинні зв'язки. Професії. 
4. Житло: дім, квартира, типи кімнат, меблі. 
5. Наш університет. 
6. Пори року. Погода. 
7. Свята. 
8. Відпочинок 
9. Почуття і емоції 
10.Характеризування людей 
11.Подорожування. . 
12.Конкуренція транспортних компаній. 
13.Вибір професії. 
14.Медичне обслуговування 
15.Cпорт 
16.Пошта. Види поштових послуг 
17.Місто. 
18.Банк. Види банківських послуг 



19.Заклади торгівлі. 
20.Мистецтво та література в Україні та за кордоном 
21.Науково-технічна революція 
22.Промисловість. Галузі промисловості 
23.Сільське господарство. Галузі сільського господарства 
24.Окремі галузі промисловості України 
25.Окремі галузі сільського господарства України  
26.Банківська справа і фінансова система  
27.Підприємництво. Види підприємництва  
28.Окремі галузі підприємництва України  
29.Охорона довкілля 
30.Політична і державна структура України 
31.Юридична система України 
32.Юридичні засади підприємництва 
33.Громадські і політичні події 
34.Міжнародні політичні й соціально-економічні організації 
35.Проблеми міжнародного співробітництва 
 

2. Граматичний матеріал за темами: 
Ім'я іменник. Категорії числа й відмінок: форми й основні випадки вживання. 
Артикль. Артикль означений, неозначений і нульовий; форми, значення й основні 
випадки вживання.  
Прикметник. Категорія ступенів порівняння: значення, форми і вживання (основні 
випадки).  
Займенник. Класифікація займенників. Особливості значення, граматичної 
характеристики й уживання займенників різних розрядів. 
Числівник. Числівники прості, похідні й складні. Числівники кількісні, порядкові й 
дробові. 
Прислівник. Класифікація прислівників. Особливості значення, граматичної 
характеристики й уживання прислівників різних груп. Прийменникові прислівники. 
Дієслово. Система граматичних категорій. Значення й основні випадки уживання 
форм дійсного способу Indefinite,Continuous, Perfect і Perfect Continuous. 
Наказовий спосіб: значення, форми, уживання. Форми категорії стану. 
Дієслова be (крім модального значення) і have : загальний огляд значень, форм, 
функцій. 
Дієслова can, may і must (у сполученні з пеперфектним інфінітивом) і їхні 
еквіваленти. 
Неособові форми дієслова. Інфінітив (неперфектні форми). Інфінітив у 
синтаксичних функціях підмету, предикатива, означення, обставини мети й у складі 
складного доповнення. 
Службові слова. Основні прийменники, основні сурядні й підрядні союзи, союзні 
слова. 
Просте  речення.  Речення  оповідальне,  окличне,  питальне,  спонукальне  й 
негативно-питальне. Речення з десемантизированим прислівником    there : 
особливості значення й структури. Речення з підметом - займенником it . 



Місце в реченні другорядних членів. 
Пасивна конструкція при присудку дієслові з безприйменниковим і 
прийменниковим доповненням, а також при  присудку – фразеологічній одиниці 
(take care of і т.п.). 
Пряма, і непряма мова. Правила перекладу в непряму мову речень різних типів. 
Дієслово. Умовний спосіб. Модальні дієслова should, ought і be у сполученні з 
неперфектним інфінітивом. 
Інфінітив: граматичні категорії й форми. Інфінітив у складі складного підмета. 
Присудок із модальними дієсловами should, ought і be в сполученні з неперфектною 
формою інфінітива. Присудок із модальними дієсловами may, must, should, ought, 
can, need у сполученні з перфектною формою інфінітива. 
Складний підмет з інфінітивом. 
Форми умовного способу: а) у додатковому підрядному реченні при головному з 
присудком - дієсловом wish; б) у підрядному порівняльному, що вводиться 
союзами as if і as though; в) у складному реченні з підрядним умовним. 
Модальні дієслова must, may, can, should, ought і need у сполученні з перфектною 
формою інфінітива. 
Неособові форми дієслова. Інфінітивна конструкція з прийменником for. 
Дієприкметник: загальний огляд системи граматичних категорій, форм і 
синтаксичних функцій. Дієприкметник 1 (неперфектна форма дійсного стану), 
дієприкметник 2 (перфектний дієприкметник): основні розходження. 
Синтаксичні функції: предикатива, означення й обставини. Дієприкметник у складі 
складного доповнення. 
Герундій: загальний огляд граматичних категорій і форм. Основні синтаксичні 
функції герундія і герундиального обороту. 
Складне речення. Речення складносурядне і складнопідрядне (сполучникове й 
безсполучникове). Підрядне речення: підметове, предикативне, додаткове, 
Означальне. Головні і другорядні члени речення, виражені неособовими формами чи 
дієслівними оборогами з цими формами. Відособлені члени речення. Вставні слова і 
вставні речення. 
Члени речення, виражені інфінітивом і дієприкметником, чи інфінітивним і 
дієприкметниковим зворотом . 
Складнопідрядне речення з підрядним умовним (нереальне умовне). 
Підрядне додаткове при головному реченні з присудком-дієсловом wish і підрядне 
порівняльне, що вводиться союзом as if і as though. 
Умовний спосіб. Модальні значення дієслів. Перфектна форма інфінітива. 
Неособова форма дієслова. 



Під час вступного екзамену з німецької мови до магістратури студенти мають 
виконати тестові завдання на визначення рівня мовної компетенції, сформованості 
рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних навичок. 

Вступний екзамен складається з 2 частин:  
1. Читання тексту без словника та виконання тестових завдань на розуміння 

змісту. 
2. Лексико-граматичні тестові завдання. 

 
1. У першій частині екзамену студентам необхідно прочитати текст (обсягом 

2000 друкованих одиниць) та виконати чотири завдання закритої форми: 
• завдання на визначення правильності/неправильності твердження; 
• завдання на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді); 
• завдання на встановлення відповідності; 
• завдання на визначення відповідності змісту слова/терміна. 

У завданнях на визначення правильності/неправильності твердження 
пропонується визначити правильність або неправильність 10 поданих тверджень 
стосовно змісту прочитаного тексту. 

У завданнях на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді) 
пропонується обрати один правильний варіант відповіді з чотирьох поданих (А,В,С 
або D) до 5 запитань. 

У завданнях на встановлення відповідності пропонується підібрати з поданих 
варіантів визначення до 10 слів. Два визначення є зайвими. 

У завданні на визначення відповідності змісту слова/терміна пропонується 
обрати один правильний варіант. Два варіанти є зайвими. 

 
Час на виконання – 60 хвилин 

 
2. У другій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові завдання з 
вибором однієї правильної відповіді за граматичними темами відповідно до курсу 
вивчення іноземної мови у ВНЗ. До кожного із 40 завдань пропонуються 4 варіанти 
відповіді (А,В,С,D), лише один із яких є правильним. 
 

Час на виконання – 40 хвилин 
 
 
 
 

Декан факультету іноземних мов     Пасинок В.Г.  



Програма навчальної дисципліни (німецька мова) 

для немовних факультетів 

 

Граматичний матеріал курсу: Особові займенники. Теперішній час сильних 

та слабких дієслів. Порядок слів у розповідному та питальному реченнях. 

Заперечення. Зворотні дієслова. Відокремлювані префікси. Імператив. Іменник (рід, 

число). Артикль (означений, неозначений, вживання, невживання). Відмінювання 

іменників. Прийменники. Займенники. Відмінювання займенників. Модальні 

дієслова. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. 

Майбутній час дієслів. Минулий час дієслів (претерітум). Минулий час дієслів 

(перфект). Складносурядне і складнопідрядне речення. Підрядне додаткове речення. 

Підрядне речення причини. Підрядне означальне речення. Підрядне речення часу. 

Минулий час дієслів (плюсквамперфект). Підрядне речення умови. Підрядне 

речення мети. Інфінітивні звороти. Інфінітив. Пасив. Дієприкметники. 

Дієприкметникові звороти. Кон'юнктив II. 

Лексика загальної тематики та лексичні одиниці за фахом. 



Під час вступного екзамену з французької мови до магістратури студенти 

мають виконати тестові завдання на визначення рівня мовної компетенції, 

сформованості рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних навичок. 

Вступний екзамен складається з 2 частин:  
1. Читання тексту без словника та виконання тестових завдань на розуміння 

змісту. 
2. Лексико-граматичні тестові завдання. 

 
1. У першій частині екзамену студентам необхідно прочитати текст (обсягом 

2000 друкованих одиниць) та виконати чотири завдання закритої форми: 
• завдання на визначення правильності/неправильності твердження; 
• завдання на пошук відповідності словосполучення; 
• завдання на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді); 
• завдання на встановлення відповідності. 

У завданнях на визначення правильності/неправильності твердження 
пропонується визначити правильність або неправильність 10 поданих тверджень 
стосовно змісту прочитаного тексту. 

У завданні необхідно з’єднати розрізнене словосполучення.  
У завданнях на множинний вибір (із вибором однієї правильної відповіді) 

пропонується обрати один правильний варіант відповіді з чотирьох поданих (А,В,С 
або D) до 5 запитань. 

У завданнях на встановлення відповідності пропонується підібрати з поданих 
варіантів визначення до 10 слів. Два визначення є зайвими. 

 
Час на виконання – 60 хвилин 

 
2. У другій частині екзамену надаються лексико-граматичні тестові завдання з 

вибором однієї правильної відповіді за граматичними темами відповідно до 
курсу вивчення іноземної мови у ВНЗ. До кожного із 40 завдань 
пропонуються 4 варіанти відповіді (А,В,С,D), лише один із яких є правильним. 

 
Час на виконання – 40 хвилин 

 
 
 
 

Декан факультету іноземних мов     Пасинок В.Г.  
 



Програма навчальної дисципліни (французька мова) 

для немовних факультетів 

 

Граматичний матеріал курсу: Іменник (рід, число). Артикль (означений, 

неозначений, злитний, вживання, невживання). Прикметники (займенникові, 

присвійні, вказівні). Ступені порівняння прикметників. Прислівники та їх місце. 

Прикметники та прислівники — même, tout. Жіночий рід іменників та прикметників. 

Дієслова І, II та III груп (présent) та наказовий спосіб (impératif). Зворот c'est. 

Безособові звороти il est, il y а та il fait. Порядок слів у французькому реченні. 

Питальне та заперечне речення. Займенники. Займенники le, la, les. Відносні 

займенники (qui, que, dont, auquel, etc.). Особові придієслівні займенники. 

Займенникові (зворотні) дієслова. Прийменники à, de. Кількісні та порядкові 

числівники. Майбутні часи futur immédiat та futur simple. Минулі часи passé 

immédiat, passé composé, imparfait. Утворення та вживання. Пасивна форма. 

Утворення та вживання часів: passé simple, plus-que-parfait, futur dans le passé. 

Узгодження часів індикативу. Gérondif. Утворення та вживання: conditionnel présent, 

conditionnel passé, subjonctif. Вживання часів у підрядному та умовному реченні. 

Дієслівні перифрази: faire + infinitif, laisser + infinitif, avoir à + infinitif та інші. 

Особливості перекладу. Інфінітивні та дієприкметникові звороти. 

Лексика загальної тематики та лексичні одиниці за фахом. 
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