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Структура та зміст вступного випробування
Вступне випробування складається із двох блоків.
Перший блок: перевірка та оцінка рівня граматичної компетенції вступників.
Написання лексико-граматичних тестів має на меті перевірити набуті знання у
результаті вивчення обов’язкової програми з дисципліни «Англійська мова».
Другий блок: виявлення рівня сформованості вмінь учнів читати і розуміти
тексти. У тестах оцінюється:
– рівень розуміння тексту;
– уміння абітурієнта знаходити необхідну інформацію під час читання адекватно
до його цілей;
– узагальнювати зміст прочитаного;
– виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за
контекстом або словотворчими елементами.
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Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині і множині. Присвійний відмінок. Артикль.
Основні випадки вживання означених та неозначених артиклів. Нульовий
артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Вживання займенників. Види займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні
речення нульового, першого, другого та третього типів. Наказовий спосіб дієслів.
Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції.
Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова.
Конструкція to be going to do smth.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця й
часу. Основні прислівникові звороти. Quantifiers. Intensifiers.
Числівник. Основні розряди числівників.
Прийменник. Види прийменників та їх вживання.
Частка. Особливості вживання частки to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис
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Структура різних типів речень.
Прості речення.
Безособові речення.
Складні речення (складносурядні та складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.

– Узгодження часів.
Словотворення
– Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників,
прикметників і дієслів;
– Слова, утворені від префіксів прикметників і дієслів.

