
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 

Голова приймальної комісії 

____________К. В. Балабанов 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ  

для студентів, які подають документи для переведення та поновлення, вступають для 

здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання за  

спеціальностями 014.02  Середня освіта. Мова і література  (англійська) 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)  

Мова та література (англійська) 

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» 

  

Затверджено: 

на засіданні вченої ради  

факультету іноземних мов 

Протокол № 6 від 20.02.2019 

 

 

Затверджено: 

на засіданні Вченої ради МДУ.  

Протокол № 8 від 27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь 2019 



2 

 

УДК 81-23=111:378 (073) 

ББК 81.2 Англ я 73 

 

Програма співбесіди для студентів, які подають документи для переведення та поновлення, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання за спеціальностями 

014.02  Середня освіта. Мова і література  (англійська) 035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно) Мова та література (англійська) ОС «Бакалавр», ОС 

«Магістр» / укл. Федорова Ю. Г. – Маріуполь: МДУ, 2019 – 7 с.  

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри англійської філології Маріупольського державного 

університету, протокол № ___ від _____________ 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов (протокол № ___ від ______ 

2019 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



3 

 

Пояснювальна записка 

Метою вступного випробування (співбесіди) з англійської мови є перевірка знань і відбір 

вступників на ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» (для студентів, які подають документи для 

переведення та поновлення) до Маріупольського державного університету у 2019 році.  

Програма містить основні питання з англійської мови для студентів, які подають 

документи для переведення та поновлення, вступають для здобуття другої вищої освіти та 

паралельного навчання за спеціальностями 014.02  Середня освіта. Мова і література  

(англійська) 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) Мова та література 

(англійська) ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» 

Перелік питань, які виносяться на співбесіду дає можливість вступнику систематизувати 

свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці 

до вступного випробування. 

Список рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для 

вступного випробування. 

Оскільки курс англійської мови для студентів спеціальності «Мова і література 

(англійська)» характеризується комунікативною та професійною спрямованістю, поєднанням 

аудиторної, домашньої, лабораторної та позаудиторної роботи студентів, враховуючи 

поаспектне викладання мови (граматики, практика усного та писемного мовлення, 

аналітичне читання, суспільно-політична термінологія, ділова мова), студент повинен 

володіти знаннями, вміннями та навичками з англійської мови у такому обсязі : 

- вести бесіду з екзаменатором за одною з запропонованих розмовних тем, 

використовуючи відповідну лексику, адекватні граматичні структури (див. перелік тем);  

- робити лінгвостилістичний аналіз неадаптованого художнього тексту (див. вимоги до 

аналізу); 

- володіти граматичними навичками та вміннями відповідно кожного курсу 

 

Теми та вимоги до знань 

1.Практика усного та писемного мовлення 

Теми для співбесіди для другого року навчання  

для спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія для тих, хто переводиться, 

поновлюється, отримує другу вищу освіту або навчається паралельно: 

1. Going to the cinema. 

2. Varieties of theatres. 

3. Urban and rural life. 

4. Transport systems. 

5. Administrative division of the city. 

6. Sports and games. 

7. At the Post-office. 

8. Music and musical genres. 

9. Meals. 

10. Travelling. 

 

2. Аналітичне читання 
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Вимоги до аналізу художнього тексту  

(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

 

1. Ідейно-тематичний рівень 

 

- визначити жанр тексту, вказати ознаки жанру; 

- визначити тему та ідею тексту; 

- зробити стислий переказ; 

- проаналізувати структуру тексту; 

- визначити оповідні техніки, використані автором; 

 

Kpiм того, для поетичних творів  

- визначити вci параметри форми тексту (ритм, метр, строфи, рима).  

2. Лексuчнuй рiвень  

 

- виділити тематичні групи слів, що є ключовими для тексту; 

- виявити та прокоментувати наявність таких лексичних одиниць як синоніми, антоніми, 

пароніми; 

- пояснити використання запозичень та іншомовних слів; 

- зазначити вживання фразеологiзмiв; 

- зазначити використання таких стилістичних прийомів як метафора, порівняння, 

синекдоха, метонiмiя, гіпербола та iн.; 

- прокоментувати використання власних назв.  

3. Морфологiчнuй рівень 

 

- зазначити особливостi використання дiєслiв у тексті (час, спосiб, особа, число та iн.), що 

зумовленi авторською позицiею;  

- прокоментувати наявність слів зі зменшувально-пестливим значенням.  

4. Синтаксичний рiвень  

 

- визначити особливості синтаксичної будови речень тексту;  

- прокоментувати вживання окличних, питальних, еліптичних речень;  

- зазначити наявність таких стилістичних фігур як синтаксичний повтор, паралелізм, 

риторичне питання та ін.  

Як висновок зазначити особливості стилю письменника в даному тексті.  

3. Граматика 

1. Indicative mood. Revision of tenses. 

2. Sequence forms. 

3. Modality. 

4. Non-finite forms. 
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Теми та вимоги до знань 

1.Практика усного та писемного мовлення 

Теми для співбесіди для третього року навчання  

для спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія для тих, хто поновлюється або 

переводиться: 

1. Leisure time. 

2. Man and the movies. 

3. English schooling. 

4. Family life. 

5. Bringing up children. 

6. Painting. 

7. Feelings and emotions. 

8. Talking about people. 

9. Man and nature. 

10. Environmental protection. 

 

2. Аналітичне читання 

 

Вимоги до аналізу художнього тексту 

(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

1. Автор та його позиція у тексті. 

2. Логічні частини. 

3. Тип розповіді. 

4. Атмосфера тексту. 

5. Герої, їх типи. 

6. Конфлікт. 

7. Структура тексту. 

8. Ідея. 

 

3. Граматика 

 

1. Forms and means of expressing unreality. 

2. Syntax. Communicative types of sentences. Simple sentences, the structural classification, parts 

of the sentence – main and secondary, ways of expressing parts of the sentence, the simple 

sentence analysis. 

3. Composite, compound and complex sentences. Coordination and subordination. Subordinate 

clauses. Composite sentence analysis. 

 

 

Теми та вимоги до знань 

1.Практика усного та писемного мовлення 

Теми для співбесіди для четвертого року навчання  

для спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія для тих, хто поновлюється або 

переводиться: 

1. Higher education in the USA. 
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2. Courts and trial. 

3. Books and reading. 

4. E-books vs real books. 

5. Man and music. 

6. Difficult children. 

7. Computer video games. Game addiction. 

8. Customs and holidays. 

9. Men – women relationships. 

10. The role of school in children’s life. 

2. Аналітичне читання 

 

Вимоги до аналізу художнього тексту 

(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

1. Жанр тексту. Автор та його позиція у тексті. 

2. Темата ідея. 

3. Логічні частини. 

4. Тип розповіді. 

5. Атмосфера тексту. Ключові фрази та слова. 

6. Емотивно-забарвлена лексика. 

7. 5. Герої, їх типи. 

8. Конфлікт та рух тексту. 

9. Форма та точка зору. 

10. 7. Структура тексту. 

11. Міні-компонентні особливості тексту. Функція стилістичних прийомів та виразних 

засобів. 

 

Теми та вимоги до знань 

1.Практика усного та писемного мовлення 

Теми для співбесіди для ОС «Магістр»  

для спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія для тих, хто поновлюється або 

переводиться: 

1. Living in high-tech world – pros and cons. 

2. The rules of classroom management. 

3. The era of robots – advantages and disadvantages. 

4. How much freedom should children have – permissive and controlling parenting style. 

5. Computer hacking – high-tech crime. 

6. Fashion and dress code at work. 

7. Reasons for and against human cloning. 

8. Modern gadgets and social networks – pros and cons. 

9. Drugs in sports. 

10. Genetic engineering – pros and cons. 

11. Teaching in public vs. private schools. 

12. Plastic surgery – pros and cons. Teens and plastic surgery. 

13. Top issues to consider before becoming a teacher. 

14. Fashion victims – blind trend followers. 
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15. Fast food – pros and cons. 

 

2. Аналітичне читання 

 

Вимоги до аналізу художнього тексту 

(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

1. Macro-componentional analysis:  

1. The text belongs to the belles-lettres functional style. The sub-style is emotive prose. 

2. The author of the text may occupy: a) an involved position; b) a detached position – author- 

observer; c) omniscient author – a know-it-all author. 

3. The title of the text may: a) be suggestive; b) orient the reader towards the perception of the 

text; c) disorient the reader from the perception of the text; d) function as a means of 

foreshadowing; e) serve as a means of cohesion to unite the components of the text to make 

a whole. 

4. The theme of the selection is…. 

5. The atmosphere of the text may be: a) homogeneous (when maintained by only one key); b) 

heterogeneous (when maintained by more than one key). 

6. The key maintaining the atmosphere may be: neutral, dramatic, lyrical, ironic, etc. 

7. The setting involves the time and the place of the events covered in the text. The functions 

of the setting: a) it may place the characters into realistic / fantastic environment; b) it may 

reveal the inner world of the character. 

8. Characters may be: a) primary, b) secondary, c) foil (background). 

9. Characters may be: a) flat (simple) – developed round a single trait; b) complex (well-

rounded) – developed round several traits. 

10. Means of character-portrayal: a) explicit – the author rates the character himself; b) implicit 

– the reader formulates his / her opinion about the character by accumulating different details 

from the character’s speech and behavior. 

11. The conflict may be: a) external, b) internal. 

12. The movement may be: a) physical – expressed in alteration of events, b) psychological – 

closely connected with the internal conflict. 

13.  The viewpoint from which the text is given may be: a) dominant, b) polyphonic. 

14.  The form in which the text is written may be: a) dramatic - dialogue, polylogue, b) pictorial 

– narration, description. 

15. The structure may be: a) conventional (closed): exposition, complications, climax, 

denouement; b) inconventional – any of the elements of the plot structure is absent.  

 

Mini-componentional analysis 

(involves the analysis of the stylistic devices and the expressive means of the text). 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок з основної іноземної мови (англійської) 

(від 0 до 100 балів, прохідний бал – 25) 

 

100- 80 - «Відмінно» – відповідь логічно оформлена, глибоке знання питань 

програмного матеріалу теоретичних дисциплін, повна відповідність висловлювання темі, 
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логічна побудова мовлення, повне розкриття теми, вживання різноманітних мовних засобів, 

відповідність обсягу висловлювання вимогам програми, наведення прикладів щодо 

аналізованих граматичних явищ, оперування відповідною термінологією, правильна 

відповідь на додаткові запитання екзаменатора, володіння фонетичним, лексичним і 

граматичним матеріалом курсу в повному обсязі. 

79-60 - «Добре» - відповідь логічно оформлена, чітке орієнтування в питаннях 

програмного матеріалу навчально-теоретичних дисциплін, повна відповідність 

висловлювання темі, досить повне розкриття теми, дещо менший обсяг висловлювання, 

оперування відповідно термінологією, правильна (або з деякими недоліками) відповідь на 

додаткові запитання, володіння фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом курсу, 

наявність несуттєвих помилок. 

59-25 - «Задовільно» - відповідь є не досить логічною та оформленою, недостатнє 

орієнтування в питаннях програмного матеріалу технічних дисциплін, відповідність 

висловлювання темі та логічна побудова висловлювання, але неповне розкриття теми й 

вживання одноманітних мовних засобів, мінімально достатній обсяг висловлювання, темп 

мовлення сповільнений, некоректне вживання лексико-граматичних структур, нечітка, 

неточна відповідь на додаткові запитання, наявність мовних помилок, недостатнє володіння 

фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом курсу. 

24-0 - «Незадовільно» - відповідь є нелогічною, непослідовною, слабке (незадовільне) 

орієнтування в питання теоретичних дисциплін, невміння оперувати термінологією, неповна 

відповідність висловлювання темі, відсутність логічності  в побудові мовлення, не розкриття 

теми, обмеженість уживання мовних засобів, обсяг висловлювання недостатній, темп 

мовлення сповільнений, неправильна відповідь на додаткові запитання екзаменатора або її 

відсутність взагалі, володіння фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом курсу в 

обсязі нижче 25%, наявність значної кількості мовних помилок. 
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