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I. Пояснювальна записка
Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки
України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних
іспитів до магістратури внесено іспит з англійської мови, який відбувається за поданням
рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають
намір продовжувати свою освіту у магістратурі.
Програма вступного випробування з англійської мови зі спеціальностей 035 Філологія та
014 Середня освіта (Мова та література(англійська), для здобуття ступеня вищої освіти
«Магістр» на базі ступеня вищої освіти «Бакалавр», базується на програмі дисципліни
«Практичний курс англійської мови».
Програму укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, що
передбачає вищеназвана програма.
II. Мета вступного випробування
Метою вступного іспиту є перевірка засвоєння лексичного матеріалу, мовленнєвих і
граматичних структур, правил синтаксису, що є необхідними для гнучкого вираження
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в
академічній та професійній сферах; широкого діапазону словникового запасу (зокрема
термінології ), що є необхідним в академічній та професійній сферах; мовних форм, властивих
для офіційних та розмовних реєстрів.
Завдання укладені з урахуванням обсягу програмного матеріалу та вимог до знань
абітурієнтів, передбачених комплексними програмами з практики усного та писемного
мовлення англійської мови.
Абітурієнти повинні
знати:
- лексичний, граматичний матеріали, розмовні формули, що відповідають тематиці
дисципліни;
- основні принципи і методи лінгвістичних досліджень і сучасні методи аналізу мовних явищ;
уміти:
- вільно оперувати лексичним мінімумом і розмовними формулами;
- розпізнавати граматичні явища та вміти вживати їх у перекладі з української мови на
англійську з урахуванням особливостей обох мов.
- застосовувати у практичній діяльності знання правил і закономірностей структури та
системи мови та навички їх використання при аналізі мовних одиниць різних рівнів.
III. Структура та зміст вступного випробування з англійської мови
Вступне випробування складається із двох блоків.
Перший блок: містить 10 тестових завдань для перевірки знань і навичок з читання та
розуміння англомовних текстів, 10 завдань для перевірки знань лексики, 10 завдань для
перевірки знань основних мовленнєвих формул.
Другий блок містить 20 лексико-граматичних тестових завдань для перевірки та оцінки
рівня лексичної й граматичної компетенції вступників та 10 завдань для перевірки навичок
перекладу.
Написання лексико-граматичних тестів має на меті перевірити набуті знання з
вищеназваної дисципліни, з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених
програмами.
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Граматика
Морфологія
Іменник. Іменники загальні, власні, із значенням конкретності, абстрактності, збірності.
Такі, що піддаються переліку та не піддаються переліку. Назви істот і неістот. Однина та
множина іменників. Творення форми множини. Правопис деяких форм множини. Іменники, які
вживаються тільки в множині та тільки в однині. Відмінок. Загальний і присвійний відмінок.
Творення форми присвійного відмінка. Вираження відмінка іменників за допомогою
прийменника. Вираження роду іменників, які означають істот. Функції іменника в реченні.
Артикль. Означений та неозначений артиклі, значуща відсутність артикля. Основні
функції артикля. Особливі випадки вживання артикля з іменниками різних семантичних груп.
Основні випадки вживання артикля з різними семантичними групами іменників.
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Ступені порівняння прикметників,
синтетичні та аналітичні ступені порівняння прикметників. Вживання прикметників у
порівняльних і заперечних конструкціях. Функції прикметника в реченні.
Прислівник. Класифікація прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників.
Семантичні відмінності прислівників типу highly – high. Місце та функції прислівника в
реченні.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники, їхнє місце в реченні. Кількісні числівники:
від 1 до 100, прості, похідні, складні. Числівники hundred, thousand, million. Вживання артиклів
із числівниками. Субстантивація кількісних числівників. Порядкові числівники та їх творення.
Вживання артикля з порядковими числівниками. Дробові числівники. Дати, номери телефонів
тощо.
Займенник. Особові займенники. Вираження особовими займенниками категорій особи,
числа, відмінка. Поділ особових займенників на родові класи. Називний та об’єктний відмінки
особових займенників. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Використання вказівних
займенників як замінників іменника. Емфатичне вживання зворотних займенників. Взаємні
займенники. Неозначені займенники. Використання слова one як субстантивного займенника.
Заперечно-неозначені займенники. Питальні займенники. Вживання питальних займенників для
утворення займенникових питань (спеціальні питання). Відносні та сполучникові займенники.
Функції займенників та їх зв’язок із повнозначними частинами мови.
Дієслово. Основні форми дієслова. Правильні та неправильні дієслова. Спосіб: дійсний,
умовний та наказовий. Дієслова-зв’язки. Особливості вживання допоміжних дієслів to be, to do,
to have. Модальні дієслова can, may, must та їх еквіваленти, а також дієслова з модальним
значенням will, shall, ought to, should, would, need. Парадигма англійського дієслова.
Формування, значення та вживання англійських часів. Пасивний стан. Особливості вживання та
формування. Правила узгодження часів у прямій та непрямій мові. Неозначені форми дієслова:
Infinitive, Participle, Gerund. Загальна характеристика, випадки вживання та функції їх у реченні.
Прийменник. Види прийменників та їх вживання. Прості, похідні, складні та фразові.
Класифікація прийменників за значенням. Місце прийменників у реченні.
Сполучник. Прості, похідні, складні, фразові, парні, сурядні та підрядні. Асиндетон.
Вигук. Непохідні та похідні вигуки.
Модальні слова. Основні групи модальних слів.
Частка. Зв’язок частки з іншими частинами мови. Семантичні групи часток. Слова
ствердження та заперечення. Творення різних частин мови за допомогою афіксації, конверсії,
словоскладання тощо.
Синтаксис
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Речення. Речення як складовий елемент монологічного та діалогічного мовлення.
Комунікативні типи речень: розповідне речення, стверджувальне, заперечне. Порядок слів у
простому розповідному реченні. Питальні речення. Основні типи питальних речень: загальне
запитання, спеціальне запитання, альтернативне запитання, розділове запитання. Порядок слів у
різних типах питальних речень. Спонукальне речення. Спонукальне речення категоричне та
некатегоричне. Заперечне спонукальне речення. Окличні речення. Засоби вираження
емоційності: інтонація, порядок слів, вигук. Емфатичне вживання допоміжних і службових
дієслів.
Просте речення. Просте непоширене речення. Просте поширене речення.
Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Склад речення: група підмета та
група присудка. Двоскладне речення.
Підмет. Способи вираження підмета. Особові, безособові речення. Речення з вказівним it і
there. Присудок (простий, дієслівний складений, складений іменний). Узгодження присудка з
підметом.
Другорядні члени речення: означення, додаток, обставини місця, часу, причини, мети,
способу дії. Додаток. Способи вираження додатка. Прямий додаток. Прийменниковий додаток.
Складний додаток як вторинна предикативна конструкція. Способи вираження складного
додатка.
Означення. Способи вираження означення. Складне означення. Обставина. Семантичні типи
обставин. Способи вираження обставин. Складна обставина. Місце обставини в реченні.
Відокремлені члени речення. Синтаксичне відокремлення. Вторинна предикативна якість
відокремлених членів речення. Відокремлене означення. Відокремлена обставина.
Відокремлена прикладка. Прикладка. Місце прикладки в реченні. Невідокремлена
прикладка.Однорідні члени речення. Сполучникове з’єднання однорідних членів: єднальне,
розділове, протиставне. Безсполучниковий зв’язок. Односкладні речення. Емоційний характер
цих речень. Еліптичне речення. Характерні еліптичні речення, вживані в розмовній мові.
Складне речення. Складносурядне речення. Сполучникові та безсполучникові
складносурядні речення.Складнопідрядне речення. Групи підрядних речень: підрядне
підметове, предикативне, підрядне додаткове, звичайне підрядне речення, описові означальні
підрядні речення, обставинні підрядні речення.
Обставинні підрядні речення: місця, часу, причини, мети, наслідку, умовні (підрядні
речення реальної та нереальної умови), допустові, порівняльні, підрядні речення ступеня,
способу дії. Вставне підрядне речення. Емфатичне складне речення з it.
Пряма та непряма мова. Послідовність і узгодження часів у непрямій мові. Узгодження
часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови.
Комунікативні типи речень у непрямій мові. Вільне перетворення прямих висловлювань у
непрямі.
Зіставлення граматичних явищ англійської та української мови.
Лексика
Лексичний запас абітурієнтів повинен складати 3500 – 4000 лексичних одиниць, до
складу яких входять синоніми, полісемантичні слова, фразеологічні одиниці.
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IV. Зразки тестів та вимоги до виконання письмових завдань
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПАМЯТКА
Вступне випробування
для абітурєнтів, які вступають на навчання зі спеціальностей: 035 Філологія та 014
Середня освіта (Мова та література(англійська) галузі знань: 03 Гуманітарні науки та 01
Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

I.
CHOOSE THE CORRECT WORD OR ANSWER
1. Read the text, and chose the word which best fits each gap from the list below.
1) A… 2) B… 3) C…
2. Choose the correct word:
1) A… 2) B… 3) C…
3. Choose the correct answer:
1) A… 2) B… 3) C…

II.

INDENFITY THE CORRECT TENSE FORM OR VARIANT OR TRANSLATION
1. Put in the verb in the correct tense-form.
1) A… 2) B… 3) C
2. Find the mistake and correct it.
1) A… 2) B… 3) C
3. Complete the sentences with correct form of the noun:
1) A… 2) B… 3) C
4. Identify the correct variant of translation:
1) A… 2) B… 3) C
5. Choose the right form of conditional sentences:
1) A… 2) B… 3) C
Абітурієнти виконують тести множинного вибору, які містять матеріал із практичного
курсу англійської мови, зокрема граматики англійської мови. Відповіді записуються на аркушах
для відповідей. Виправлення та вибір кількох відповідей на одне завдання не допускаються.
Нечітке написання відповіді вважається за помилку. На аркушах з тестами та на аркушах для
відповідей зайві позначки не ставляться.
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V. Критерії оцінювання вступного випробування
для абітурєнтів, які вступають на навчання зі спеціальностей: 035 Філологія та 014
Середня освіта (Мова та література(англійська) галузі знань: 03 Гуманітарні науки та 01
Освіта / Педагогіка за другим (магістерським) рівнем

%

Кількість правильних
відповідей

Сума
Балів

Оцінка
ECTS

Оцінка
за національною
шкалою

90 і більше

57-60

184-200

A

відмінно

82 -- 89

51-56

168-183

B
добре

75 -- 81

44-50

152-167

C

67 -- 74

38-43

136-151

D
задовільно

60 -- 66

31-37

100-135

E

59 і менше

30

Менше
100

FX

незадовільно
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