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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму співбесіди 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 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Мета співбесіди – перевірка рівня теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають 

на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та мають право 

складати вступні випробування у формі співбесіди згідно з Правилами 

прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати та вміти: 

     -  володіти лексико-граматичним матеріалом у межах середньої школи; 

- складати різної складності запитання; 

- сприймати на слух та зір помилки у мові  та виправляти їх; 

- виділяти слова-опори для передачі змісту текстів та складання 

висловлювань на основі певного комунікативного наміру; 

- орієнтуватися у структурі УМК для середньої школи у зв’язку з темою, 

що вивчається; 

- виявляти труднощі засвоєння мовного матеріалу, породжені 

інтерференцією рідної мови. 

     - розуміти на слух тексти, що відносяться до знайомих тем, за умови 

стандартної та чіткої вимови і не надто високого темпу мовлення; 

     - упевнено спілкуватись в найтиповіших ситуаціях у межах знайомих тем;  

     - вміти долати чинники, що перешкоджають розумінню під час 

спілкування; 

    - володіти монологічним та діалогічним мовленням у його різних формах;  

     - вміти сприймати загальний зміст та/або деталі повідомлень (розповіді, 

описи, діалоги); 

     - вміти знаходити у повідомленні потрібну інформацію, визначити 

послідовність подій, сформувати механізм контекстуальної здогадки; 

- вміти спонтанно спілкуватись, а не відтворювати заучений текст.  

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

 Назва розділу, теми Вступник повинен 

знати 
Предметні вміння 

та способи 

навчальної 

діяльності 

1. Тема: Про себе. Риси 

характеру людини. Іменник. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- вміти 

використовувати 



Утворення множини. 

Присвійний відмінок 

іменників. Неозначений 

артикль. 

- правила утворення 

множини; 

- правила вживання 

присвійного відмінку 

іменників; 

- правила вживання 

неозначеного 

артиклю 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Про себе» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

2 Тема: Про мого друга. 

Теперішній неозначений час. 

Числівники. Вказівні 

займенники.  

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила 

використання 

неозначеного 

теперішнього часу; 

- числівники; 

- вказівні займенники   

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Про мого 

друга» в усному 

та письмовому 

мовленні 

3. Тема: Родина  мого друга. 

Теперішній неозначений час. 

Числівники. Вказівні 

займенники. Загальні та 

спеціальні питання. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- числівники; 

- вказівні 

займенники; 

- правила утворення 

загальних та 

спеціальних питань   

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Родина мого 

друга» в усному 

та письмовому 

мовленні 

4. Тема: Сучасний будинок. 

Теперішній неозначений час. 

Займенники some, any, no. 

Зворот there is, there are. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- теперішній 

неозначений час; 

- займенники some, 

any, no; 

- зворот there is, there 

are 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Сучасний 

будинок» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

5. Тема:  Моя квартира. 

Аналітична форма наказового 

стану. Прямий та непрямий 

додаток.  

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

аналітичних форм 

наказового стану; 

-прямий та непрямий 

додаток 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Моя квартира» 

в усному та 

письмовому 

мовленні 



6. Тема: Моя майбутня 

професія. Майбутній 

неозначений час. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

майбутнього 

неозначеного часу 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Моя майбутня 

професія» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

 

7. Тема: Мій робочий день. 

Дієприкметник. Герундій. 

Ступені порівняння 

прикметників та 

прислівників. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

дієприкметника; 

- правила вживання 

герундія; 

- правила утворення 

ступенів порівняння 

прикметників і 

прислівників 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Мій робочий 

день» в усному 

та письмовому 

мовленні 

8. Тема: Пори роки. Минулий 

неозначений час.  

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

минулого 

неозначеного часу 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Пори року» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

9. Тема: Свята. Святкові 

традиції в родині. Майбутній 

неозначений час 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

майбутнього 

неозначеного часу 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Свята. Святкові 

традиції в 

родині» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

10. Тема: Українські свята. 

Теперішній перфектний час. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

теперішнього 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 



перфектного часу матеріал з теми 

«Українські 

свята» в усному 

та письмовому 

мовленні 

11. Тема: Свята у 

Великобританії. Пасивний 

стан. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

пасивного стану 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Свята у 

Великобританії» 

в усному та 

письмовому 

мовленні 

12. Тема: Подорож та засоби 

подорожування. Минулий 

перфектний час. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

минулого 

перфектного часу 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Подорож та 

засоби 

подорожування» 

в усному та 

письмовому 

мовленні 

13. Тема: Різдво у 

Великобританії. Числівник. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- числівники 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Різдво у 

Великобританії» 

в усному та 

письмовому 

мовленні 

14. Тема: Різдво в Україні. 

Правила узгодження часів в 

англійській мові. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила узгодження 

часів 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Різдво в 

Україні» в 

усному та 

письмовому 



мовленні 

15. Тема: Видатні місця 

України. Непряма мова. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила утворення 

непрямої мови 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Видатні місця 

України» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

16. Тема: Мій останній візит до 

Києва. Загальні питання у 

непрямій мові. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- загальні питання у 

непрямій мові 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Останній візит 

до Києва» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

17. Тема: Їжа в Англії. 

Спеціальні питання у 

непрямій мові. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- спеціальні питання у 

непрямій мові 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Їжа в Англії» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

18. Тема: Традиційна українська 

їжа. Непряма мова. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- непряма мова 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Традиційна 

українська їжа» 

в усному та 

письмовому 

мовленні 

19. Тема: Мій улюблений вид 

спорту. Непряма мова. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

непрямої мови 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 



«Мій улюблений 

вид спорту» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

20. Тема: Покупки. Непряма 

мова. 

- лексичний матеріал 

з теми; 

- правила вживання 

непрямої мови 

- вміти 

використовувати 

лексико-

граматичний 

матеріал з теми 

«Покупки» в 

усному та 

письмовому 

мовленні 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до співбесіди 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 співбесід, екзаменаційні білети, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм співбесід. 

Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені 

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

Співбесіда проводиться у строки, передбачені Правилами прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 

2019 році.  

Розклад проведення співбесід, 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 співбесіду вступник з’являється з паспортом (у вигляді книжечки або 

ID-картки). 

Співбесіда проводиться не менше ніж двома членами комісії з кожним 

вступником, яких призначає голова предметної екзаменаційної комісії згідно 

з розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує один екзаменаційний білет з даного предмету, який 

містить 1 питання. Всього екзаменаційних білетів три, кожен з яких містить 

по 1 питанню з певного конкурсного предмету, перелік яких відповідає 

набору сертифікатів ЗНО при вступі на певну спеціальність і визначається 



Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році. На кожне питання треба дати вичерпну 

відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. 

Співбесіда оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, при цьому кожне 

питання оцінюється в 33 бали. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого 

питання, то вважається, що співбесіду 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. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Cooper B.L., Rubalsky B.G. An Advanced Course of Everyday English. A 

handbook for senior courses of foreign languages institutes. – Moscow: Foreign 

Languages Publishing House, 1963. – 268 p.  

2. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. School, 

Home and Office Edition. 230,000 Entries. 1,248 Pages. Lexicon Publications, 

Inc. Danbury, CT, 1993.  

3. P.Munsell, M.Clough “A Practical Guide for Advanced Writers in English as a 

second language” Macmillan Publishing  Company. N.Y., 1984. 

4. The Concise Columbia Encyclopedia. Edited by Judith S. Levey and Agnes 

Greenhall. Columbia University Press, 1983.  

5. The World Almanac and Book of Facts 1998. World Almanac Books. K – III 

Reference Corporation, 1997.  

 
 


