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Пояснювальна записка 

 

Програма фахових вступних випробувань для здобувачів другого (магістерського) 

ступеня вищої освіти укладена з урахуванням:  

 результатів навчання за першим (бакалаврським)  рівнем 

 нового ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (Постанова КМ України № 266 від 29.04. 2015 р.), а також 

відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 № 1151.  

     

 У 2019 році у Маріупольському державному університеті підготовка здобувачів вищої 

освіти за ступенем магістра здійснюється за галуззю знань  03 Гуманітарні науки,  напрямом 

підготовки 035 Філологія, за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська. 

Основною метою вступних іспитів є встановлення рівня професійної компетентності 

випускника ОС «Бакалавра» як готовності до навчання за ОС «Магістр» за освітньо-

професійною програмою «Мова і література (англійська)». 

Фахові вступні випробування для здобувачів ступеню магістра незалежно від обраного 

напряму підготовки, форми навчання (денної, заочної) проводяться у формі письмового 

тестування:  

 з теорії основної іноземної мови та літератури (англійської)  

 практики  основної іноземної мови (англійської) 

          Час виконання завдань – 2 академічні години. Кожен іспит проводиться за двома 

варіантами. 

Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань проводиться за критеріальною 

шкалою (від 0 до 200 балів).  Здобувачі мають набрати мінімальну кількість балів . Прохідний 

бал – 100.   

       У даній Програмі визначено особливості організації вступних випробувань, подано зміст, 

орієнтовні завдання, критерії оцінювання досягнень здобувачів. 

 

Необхідною умовою у конкурсному відборі на ОС «Магістр» вступники неспоріднених 

спеціальностей мають пройти кваліфікаційну співбесіду, яка оцінюється за шкалою «склав / не 

склав». 
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Перелік тем кваліфікаційної співбесіди для перехресного вступу 

1. Ukraine as an independent state 

2. International ties of Ukraine 

3. Geography, economy and political system of Great Britain 

4. Geography, economy and political system of the USA 

5. A person within the network 

6. Pros and cons of “irreality” 

7. The problem of the e-youth 

8. Stages of forming EU 

9. Legislative and executive bodies of EU  

10.  Standards of living in EU 

 

 

Програма фахових вступних випробувань 

 

Основна іноземна мова. 

 

Англійська 

Практична граматика. The word order. Morphology: The noun. The pronoun. The adjective. 

The numeral. The adverb. The article. The verb. Finite forms of the verb. The tense-aspect system of 

the English verb in the active voice. The preposition. The tense-aspect system in the passive voice. The 

sequence of tenses. Direct and indirect speech. Modal verbs. Non-finite forms of the verb: The 

infinitive. The gerund. The participle. Syntax. Communicative types of sentences. Simple sentences. 

Composite sentences. The complex sentence. Different types of subordinate clauses. 

Аналітичне читання. The functional  style of the text, its logical division. Compositional 

arrangement of the text. Exposition. Complication. Climax. Denouement. Atmosphere.  Characters, 

means of character drawing. Conflict. Movement. Form and viewpoint. Presentational sequencing: 

flashback, foreshadowing, suspense. Linguo-stylistic peculiarities. Idea. Stylistic semasiology. Stylistic 

syntax.  Phonetic peculiarities of the text.  

Історія основної іноземної мови. Ранньо-англійський період. Середньо-англійський 

період. Ново-англійський період.  

Лексикологія. Етимологічний склад сучасної англійської мови. Словотворення. 

Семасіологія. Фразеологія. 

Теоретична граматика основної іноземної мови. History of English Grammar (Prescriptive 

Grammar; Structural / Descriptive Grammar). The problems of parts of speech.  

Теоретична фонетика основної іноземної мови. Phonic substance of language and ways of 

its analysis and description. Pronunciation varieties/accents of English. Articulatory and functional 

aspects of English sounds. Syllabic and intonation structure of English. 

Стилістика основної іноземної мови. The subject and the object of Stylistics. Functional 

styles of the Modern English language. Stylistic Morphology. Stylistic Semasiology. Stylistic Syntax. 

Phonetic expressive means and stylistic devices. 

Методика викладання основної іноземної мови. Базові категорії методики. Історія 

розвитку вчення про методи навчання іноземній мові. Технологія формування мовної 

компетенції учнів. Технологія навчання граматиці. Формування лексичної компетенції. 

Формування фонетичної компетенції. Навчання звуків і інтонації англійської мови. Технологія 

формування мовленнєвої компетенції учнів. Етапи роботи над формуванням умінь і навичок 

сприйняття іноземної мови на слух. Технологія формування вмінь говоріння. Технологія 

навчання комунікативних видів мовленнєвої діяльності. Технологія навчання діалогічного 

мовлення. Читання як вид мовленнєвої діяльності і як мовленнєве вміння. Письмо як вид 

мовленнєвої діяльності і як мовленнєве вміння. Технологія навчання письму в процесі вивчення 



 6 

іноземної мови.  

Історія зарубіжної літератури. Література країни, мова якої вивчається. 

Давньогрецька література. Давньоримська література. Загальна характеристика літератури 

Середньовіччя. Література Відродження. Просвітництво – головна лінія розвитку європейської 

культури XVIIІ століття. Західноєвропейська література ХІХ ст. Розвиток романтизму. 

Література країн, мова яких вивчається.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура фахових вступних випробувань 
 

Фахове вступне випробування з теорії основної іноземної мови 

1. Виконання 50 завдань комплексного тесту з теоретичних дисциплін, які вивчалися на 

першому (бакалаврському) ступені вищої освіти: лексикології, історії мови, стилістики, 

теоретичної фонетики, теоретичної граматики. 

Англ. Do the following test choosing the correct variant. 

За результатами виконання письмового тесту  множинного вибору з теорії мови 

встановлюється рівень сформованості філологічної компетенції  вступників на ОС «Магістра». 

2. Виконання завдань з історії зарубіжної літератури.  

За результатами виконання письмового тесту з історії зарубіжної літератури, який містить 

завдання із конструйованими та неконструйованими відповідями, встановлюється рівень 

сформованості літературознавчої компетенції вступників на ОС «Магістра». 

Завдання 1. Оберіть правильну відповідь. 

Завдання 2. Доповніть речення. 

Завдання 3. Знайдіть назву літературного твору до імені автора 

3. Виконання комплексного тесту з методики навчання іноземних мов. 

За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором встановлюється рівень 

сформованості методичної компетенції вступників на ОС «Магістра». 

 

Фахове вступне випробування з практики основної іноземної мови 

1. Комплексний лексико-граматичний тест.  

Здобувачам пропонуються завдання: на словотворення, тест множинного вибору, на заповнення 

пропусків, на перевірку вмінь вибіркового читання. 

За результатами виконання письмового тесту з практики основної іноземної мови 

встановлюється рівень сформованості мовної (лексичної та граматичної)  компетенції 

здобувачів ОР «Магістра». 

2. Завдання з текстом   

Аналіз художнього (публіцистичного) тексту мовою спеціальності обсягом до 700 слів.  

Анг. Analyze the text. 

 

За результатами виконання завдання встановлюється рівень сформованості філологічної 

компетенції здобувачів ОС «Магістра». 

 

Оцінювання успішності виконання здобувачем  

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 100.  
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№ Вид завдання Макс. Бали 

Іспит з теорії основної іноземної мови 

1. Комплексний тест з філологічних дисциплін  (50 завдань) 50 балів 

2. 

Завдання із історії зарубіжної літератури. 

Завдання 1. 

Завдання 2. 

Завдання 3. 

 

30 балів 

10 балів 

10 балів 

10 балів 

 

3 Комплексний тест із методики навчання іноземних мов  (20 завдань) 20 балів 

Іспит з практики основної іноземної мови  

4. Комплексний лексико-граматичний тест 50 балів 

5. 
Аналіз художнього (публіцистичного) тексту.     

 
50 балів 

6. Умовні 100 бали + 100 балів  

 

 

Зразки завдань з теорії  англійської мови 

 

Завдання 1.  

1. Ready-made unit of speech with a specialized meaning of the whole that is not understood as a mere 

sum of total of the meanings of the elements is called… 

a) the sentence.              b) the word.           c) the set-expression 

2. Relationships based on the linear character of speech which are studied by means of contextual, 

valency, distributional, transformational analysis are called… 

a) syntagmo-paradigmatic relations. b) paradigmatic relations. c) syntagmatic relations 

3.  __________ is based on co-existence of direct and figurative meanings of the same word within 

the same synchronous system. E.g. mouth denotes part of human face or any opening or outlet (as in 

the mouth of the river).  a) Phonetical motivation. b) Semantic motivation.    c) Morphological 

motivation. 

4. If treated ___________ ,  semasiology studies the change in the meaning which words undergo 

with the development of the language.  a) paradigmatically.   b)synchronically.      c) diachronically. 

5.  Which type of linguistic relations is observed in the given words head, chief, director? 

a) paradigmatic.               b) syntagmo-paradigmatic.                      c) syntagmatic. 

6. Denotative meaning of the word is… 

a) the attitude of the speaker to what he says.  

b) the realization of concept by means of a definite language system. 

c) the conceptual content of the word. 

7.The Old English language is ____ language.  a) analytical.      b) mixed.      c) inflectional. 

8. What kind of changes is not typical for the OE vowels? 

a) Breaking.           b) Voicing.          c) I-mutation. 

9. In OE letters f, s, D, þ are pronounced as voiced sounds [v, z, D] … 

a) in the final position.    b) in the intervocal position. c) before the final consonant.  

10. What is gemination?   

a) Quantitative changes of Middle English vowels'. 

b) Doubling of the final root vowel. 

c) Doubling of the final root consonant. 

 

Зразки завдань з історії зарубіжної літератури 
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Завдання 1. Оберіть правильну відповідь. 

1). Який з –поміж названих персонажів вважається « вічним образом»?  

А Геракл  Б Гектор   В Прометей  Г Менелай  

2). Хто назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу?  

А Дульсінея Тобоська;  Б Санчо Панса;  В пастушок Андрес;  Г звільнені каторжани 

3) Який літературний напрям першим набув європейського масштабу ?  

А романтизм ;  Б реалізм ;  В символізм ;  Г бароко.  

 

Завдання 2. Завершити речення. 

1) Данте були написані такі творі, як... 

2) Відмінною рисою французького Відродження було... 

3) Засновником англійської національної літератури є ... 

 

Завдання 3. Установіть відповідність між назвою літературного твору та його автором. 

1. «Портрет Доріана Грея»       А. Рембо 

2. « О Капітан!  Мій Капітан» Б. Уайльд 

3. «Альбатрос» В. Вітмен 

4. «Голосівки» Г. Бодлер 

5.  Д Маяковський 

 

Зразки тестових завдань з методики навчання іноземних мов   

Прочитайте уважно подані нижче твердження/питання, до кожного з яких пропонуються три 

варіанти відповідей /А, Б, В/ Визначте, який варіант є правильним. 

1. Програма з іноземної мови визначає 

А Мету та основний зміст навчання  Б Методику навчання іноземної мови  

В Засоби навчання (технічні й нетехнічні) 

2. Специфіка предмета "іноземна мова" полягає 

А У навчанні комунікативної діяльності іноземною мовою  

Б У вихованні дітей   засобами іноземної мови  В У підвищенні загальноосвітнього рівня учнів 

3. Практично володіти іноземною мовою в умовах школи  означає 

А Володіти іноземною мовою на рівні володіння рідною мовою  

Б Спілкуватися усною іноземною мовою у звичайних життєвих ситуаціях  

В Розуміти думки інших людей і виражати свої іноземною мовою в межах визначених 

програмою 

4. До змісту навчання ІМ у школі  належать 

А Оволодіння лексичним та граматичним мінімумами  

Б Навчання усного мовлення   

В Оволодіння уміннями і навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності на іноземній мові 

5. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається 

А. Звуковий аналітико-синтет. метод  Б Метод цілих слів   В Алфавітний метод 

6. Який прийом перевірки розуміння прослуханого тексту є найекономнішим? 

А Переказ прослуханого тексту  

Б Відповіді на запитання до прослуханого тексту  В Тести 

7. Мета  навчання монологічного мовлення за темою досягнута, якщо учні вміють 

висловлюватися? 

А В опорі на текст-зразок   Б В опорі на ключові слова  В Без будь-якої опори 

8. Яка із вправ характерна для першого етапу навчання монологічного мовлення? 

А Назва даного предмета  Б Опис даного предмета  В Доказ правильності свого твердження 

9. Які труднощі належать до специфічних труднощів діалогічного мовлення? 

А Обгрунтування своєї точки зору  Б Запитання різного типу  В Критична оцінка прочитаного 

10. Що означає "навчити діалогічного мовлення" 

А Обмінюватись репліками різного характеру відповідно до ситуації  



 9 

Б Запитання і відповіді на запитання  В Обґрунтування своєї думки 

 

Зразки завдань з практики англійської мови  

 

I. Read the text below and decide which word best fits each space.  

     As time (1) …. , the power of newspapers seems to be on the (2) …. . This is odd because in the 

relatively (3) …. past people were predicting that the influence of the written word would diminish in 

(4) …. proportion to the rate of increase of the spoken word and moving image through TV and video. 

As people whole-heartedly (5) …. the internet and cable and satellite television, why don’t we see 

newspapers (6) …. out? How have these organs survived, let alone (7) …. , particularly on a Sunday? 

Why don’t people who have watched a football match live on the small screen (8) …. the wisdom of 

rushing out the next day to read a (9) …. version of it in four or five columns? Why would anyone who 

has seen a film and formed a (10) …. impression of it  the following day read a review of the (11) …. 

film in a newspaper? To see if s/he is right? Isn’t that what friends are for? Don’t we have colleagues 

for just that purpose – to see if our ideas on any (12) …. song, film or programme tally with others’? 

What is this product that (13)…. of not much more than outrageous headlines, wayward comment, 

subjective editorials and hyperbolic sports pages still doing in our lives? It seems for the time (14) …. 

to be leading a charmed life. When it finally goes, though, many may come to mourn its (15) …. . 

     1  A  flies                 B  passes              C  goes                 D drags  

     2  A  increase           B  rise                  C  expansion         D  build 

     3  A  latest                B  distant             C  immediate        D  recent 

     4  A  exact                B  direct               C  precise             D  equal 

     5  A  embrace           B  view                C  agree                D  win 

     6  A  going               B  decreasing       C  dying                D  declining 

     7  A  flourished        B  bloomed          C  flowered           D  rooted 

     8  A  press                B  question          C   ask                   D  increase 

     9  A  curtailed          B  cut                   C   reduced           D  potted 

   10  A  vivid                B  coloured          C  bright               D  direct 

   11  A  exact                B  self-same        C   last                   D  copied 

   12  A  given               B  taken               C   subjected         D  written 

   13  A  comprises        B  contains          C   consists            D  informs 

   14  A  out                   B  being               C  given                D  present 

   15  A  perishing         B  dying               C  falling              D  passing 

 

II. Read the text and use the words below the text to form the derivative word that fits in the 

same numbered space in the text. 

THE MYSTERY OF MIRRORS 

     Mirrors, those (16) …. surfaces which produce an image of objects placed in front of them, are a 

(17) …. image in Western art. Painters seem to have been fascinated by the (18) …. between the 

virtual reality which spontaneously appears in a mirror and the one which they artificially create by 

painting on plaster, paper or canvas. In both cases, the (19) …. sees something which is not where it 

seems to be. But in contrast to a painted image, which presupposes that the painted surface can be 

seen, what we see in a mirror requires that the reflective surface is (20) …. . When mirrors are 

represented in paintings, the situation becomes complicated in a particularly (21) …. way: the virtual 

reality of the picture includes a second virtual reality in the form of a painted (22)…. . 

16 – magic,   17 – recur,   18 – relate,   19 – observe,   20 – visible,   21 – intrigue,    

22 – reflect. 

III. Match the words to their definitions. 

 a) boost,  b) increase,  c) maximize,  d) far-fetched,  e) unlikely,  f) inconceivable,  g) typically 

23)  become larger in amount, number or degree; 24)  increase something to the greatest possible size;  

25)  increase something; improve; 26)  usually; showing the usual signs or qualities of a particular 

group; 27)  not probable or expected; 28)  difficult to believe; 29)  difficult or impossible to believe.     
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IV. Fill each of the blanks in the following sentences with one of the words listed. 

       who    whoever   what   whatever   which   where   how   whichever 

     30.According to her, ….. I do is wrong. 

     31.Can you advise me ….. to go and see with this problem? 

32.I offered her ….. little I had. 

33.Putting an even heavier tax on petrol is ….. I think we can solve our traffic problems. 

34.I spoke to John this afternoon, ….. is something I’ve been meaning to do for ages. 

V. In most lines of the following text there is one extra unnecessary word. It is either 

grammatically incorrect or does not fit in with the sense of the text. If a line is correct, put a tick 

( √ ) near the line. If a line has a word that should not be there, underline it. The task begins with 

two examples ( 0, 00 ). 

WHO IS FATHER CHRISTMAS? 

0 Although it is not a very clear how contemporary Father Christmas’s “look” 

00  came about, it is certain that it is the result of a continuous amalgamation           √ 

35    of many old folk customs and beliefs from the varied sources. First and 

36    foremost, there is the image of the three kings and bringing gifts to the baby 

37    Jesus. A second source is the Roman custom of giving to children presents 

38    for good luck during the pagan festival which celebrating the winter solstice. 

39    Last but not least, there is Saint Nicholas, a 4th-century bishop and the patron saint 

40  of children, sailors and the poor whose saint’s day it is December 6. Traditionally, Saint 

 

Зразки іншомовних текстів  

Англійська мова 

Analyze the text: 

To kill a Mockingbird 

By Harper Lee 

      

Atticus was half-way through his speech to through to the jury. He had evidently pulled some papers 

from his briefcase that rested beside his chair, because Tom Robinson was toying with them. 

     “...absence of any corroborative evidence, this man was indicted on a capital charge and is now on 

trial for his life...” 

     I punched Jem. “How long’s he been at it?” 

     “He’s just gone over the evidence,” Jem whispered... We looked down again. Atticus was speaking 

easily, with the kind of detachment he used when he dictated a letter. He walked slowly up and down 

in front of the jury, and the jury seemed to be attentive: their heads were up, and they followed 

Atticus’s route with what seemed to be appreciation. I guess it was because Atticus wasn’t a thunderer. 

     Atticus paused, then he did something he didn’t ordinarily do. He unhitched his watch and chain 

and placed them on the table, saying, “With the court’s permission ” 

     Judge Taylor nodded, and then Atticus did something I never saw him do before or since, in public 

or in public: he unbuttoned his west, unbuttoned his collar, loosened his tie, and took off his coat. He 

never loosened a scrap of his clothing until he undressed at bedtime, and to Jem and me, this was the 

equivalent of him standing before us stark naked. We exchanged horrified glances. 

     Atticus put his hands in his pockets, and as he returned to the jury, I saw his gold collar button and 

the tips of his pen and pencil winking in the light. 

     “Gentlemen,” he said. Jem and I again looked at each other. Atticus might have said “Scout”. His 

voice had lost its aridity, its detachment, and he was talking to the jury as if they were folks on the post 

office corner. 

     “Gentlemen,” he was saying. “I shall be brief, but I would like to use my remaining time with you 

to remind you that this case is not a difficult one, it requires no minute sifting of complicated facts, but 

it does require you to be sure beyond all reasonable doubt as to the guilt of the defendant. To begin 

with, this case should never have come to trial. This case is as simple as black and white. 

    “The state has not produced one iota of medical evidence to the effect that the crime Tom Robinson 
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is charged with ever took place. It has relied instead upon the testimony of two witnesses whose 

evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but has been flatly 

contradicted by the defendant. The defendant is not guilty, but somebody in this court-room is. 

     “I have nothing but pity in my heart for the chief witness for the state, bit my pity does not extend 

so far as to her putting a man’s life at stake, which she had done in an effort to get rid of her own guilt. 

     “I say guilt, gentlemen, because it was guilt that motivated her. She has committed no crime, she 

has merely broken a rigid and time-honored code of our society, a code so severe that whoever breaks 

it is hounded from our midst as unfit to live with. She is the victim of cruel poverty and ignorance, but 

I cannot pity her: she is white. She knew full well the enormity of her offence, but because her desires 

were stronger than the code she was breaking, she persisted in breaking it. She persisted, and her 

subsequent reaction is something that all of us have known at one time or another. She did something 

every child has done – she tried to put the evidence of her offence away from her. But in this case she 

was no child hiding stolen contraband: she struck out at her victim – of necessity she must put him 

away from her – he must be removed from her presence, from this world. She must destroy the 

evidence of her offence. 

     “What was the evidence of her offence? Tom Robinson, a human being. She must put Tom 

Robinson away from her. Tom Robinson was her daily reminder of what she did. What did she do? 

She tempted a Negro. 

 

Орієнтовна схема аналізу тексту.  Обсяг виконаної роботи здобувача – до 30 речень.  

 The functional  style of the text, its logical division.  

 Compositional arrangement of the text: exposition, complication, climax, denouement.  

 Atmosphere (homogeneous / heterogeneous).  

 Key words and phrases.  

 Characters: primary / secondary / foil. 

 Means of character drawing: (explicit / implicit).  

 Conflict: (internal / external) .  

 Movement: (physical / psychological).  

 Form: (dramatic / pictorial) and viewpoint: (dominant / pjlyphonic).  

 Presentational sequencing: flashback, foreshadowing, suspense.  

 Linguo-stylistic peculiarities.  

 Stylistic semasiology.  

 Stylistic syntax.  

 Phonetic peculiarities of the text.  
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