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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму вступного іспиту з Англійської мови розроблено за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту 

на основі повної загальної середньої освіти. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та при вступі на другий 

(або третій) курс ступеня бакалавр осіб, які здобули базову або повну вищу 

освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю або при вступі 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Мета вступного іспиту – перевірка рівня теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра та мають право 

складати вступні іспити згідно з Правилами прийому до Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та  понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній сфері; 

- лексику, мати діапазон словникового запасу не менш ніж 2500 слів; 

- мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів. 

Вступник повинен вміти:  

- ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в 

мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного 

спілкування. 

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Пропонована програма створена з урахуванням основних положень 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів 

навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної 

програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-

11 класи). 

Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних 

навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної 

комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та 

враховує особливості англійської мови. 

 

 



5 

 

Завдання: 

- визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що 

дадуть можливість учням вільно спілкуватися; 

- перевірити відповідність навчальних досягнень абітурієнтів з 

англійської мови; 

- оцінити рівень навчальних досягнень абітурієнтів з англійської мови; 

- оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних 

закладах. 

Форма завдань − із вибором однієї правильної відповіді. Завдання полягає 

у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох 

запропонованих варіантів відповідей. 

 

Програма навчальної дисципліни «Англійська мова» 

 

Тема 1. Морфологія 

Іменник. Вживання іменників у однині та множині. Використання 

іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок. 

Артикль.  Основні випадки вживання означених та неозначених артиклів. 

Нульовий артикль. 

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників. 

Займенник.  Види займенників. Вживання займенників. 

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

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та 

неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. 

Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова з: get, be, look, 

keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut,  fall, hold, let, 

hand. Структура to be going to do smth. 

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники 

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

etc) 

Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. 

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників. 

Частка. Особливості вживання to з дієсловами. 

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності. 

 

Тема 2. Синтаксис 
- Структура різних типів речень. 

- Прості речення. 

- Безособові речення. 

- Складні речення (складносурядні та складнопідрядні) 

 

Тема 3. Пряма і непряма мова  (Узгодження дієслівних часів у 

складнопідрядних реченнях) 
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Тема 4. Словотворення (Слова утворені від відомих коренів за 

допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і 

дієслів) 

 

Лексичний мінімум (2500 слів) 

 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

(Оволодіння лексичним мінімумом) 

Тема: І. Особистісна сфера 

1. Повсякденне життя і його проблеми 

2. Сім'я. Родинні стосунки.  

3. Характер людини. 

4. Режим дня. 

5. Здоровий спосіб життя. 

6. Дружба, любов 

7. Стосунки з однолітками, в колективі. 

8. Світ захоплень. 

9. Дозвілля, відпочинок. 

10. Особистісні пріоритети. 

11. Плани на майбутнє, вибір професії. 

Тема: ІІ. Публічна сфера. 

1. Навколишнє середовище. 

2. Життя в країні, мова якої вивчається. 

3. Подорожі, екскурсії. 

4. Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається. 

5. Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

6. Література в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

7. Засоби масової інформації. 

8. Молодь і сучасний світ. 

9. Людина і довкілля. 

10. Одяг. 

11. Покупки. 

12. Харчування. 

13. Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

14. Україна у світовій спільноті. 

15. Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

16. Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

17. Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 

18. Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, 

мова якої вивчається. 

19. Музеї, виставки. 

20. Кіно, телебачення. 

21. Обов’язки та права людини. 

22. Міжнародні організації, міжнародний рух.  
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Тема: ІІІ. Освітня сфера. 

1. Освіта, навчання, виховання. 

2. Шкільне життя. 

3. Улюблені навчальні предмети. 

4. Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

5. Іноземні мови у житті людини. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Вступний іспит проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми вступних іспитів, тестові завдання, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм вступних іспитів. 

Програми вступних іспитів оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Вступний іспит проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Розклад вступних іспитів, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом або свідоцтвом про 

народження у випадку відсутності паспорта. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань, для 

кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 1 астрономічна година (60 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками з відповідного 

конкурсного предмету за наступними критеріями.  

Вступний іспит оцінюється в діапазоні від 100 до 200 балів. При цьому 

встановлюється така відповідність між кількістю правильних відповідей та 

отриманими балами: 

1 правильна відповідь – 100 балів; 

2 правильні відповіді – 105 балів; 

3 правильні відповіді – 110 балів; 

4 правильні відповіді – 115 балів; 
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5 правильних відповідей – 120 балів; 

6 правильних відповідей – 125 балів; 

7 правильних відповідей – 130 балів; 

8 правильних відповідей – 135 балів; 

9 правильних відповідей – 140 балів; 

10 правильних відповідей – 145 балів; 

11 правильних відповідей – 150 балів; 

12 правильних відповідей – 155 балів; 

13 правильних відповідей – 160 балів; 

14 правильних відповідей – 165 балів; 

15 правильних відповідей – 170 балів; 

16 правильних відповідей – 175 балів; 

17 правильних відповідей – 180 балів; 

18 правильних відповідей – 185 балів; 

19 правильних відповідей – 190 балів; 

20 правильних відповідей – 200 балів. 

Отже, вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 200 балів. В 

разі відсутності правильних відповідей виставляється 0 балів, що означає, що 

вступний іспит не складено. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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