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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою вступного випробування (співбесіди) з англійської мови є перевірка знань і 
відбір вступників на ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» (для здобувачів вищої освіти, які 
подають документи для переведення та поновлення) до Маріупольського державного 
університету у 2022 році.  

Переведення, поновлення здобувачів відбувається за індивідуальною усною 
співбесідою із використанням інформаційно-комунікаційних технологій Zoom, Viber, 
WhatsApp, Telegram, Google Meet тощо.  

Програма містить основні питання з англійської мови та перелік рекомендованої 
літератури.  

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 та література 
(англійська)» характеризується комунікативною та професійною спрямованістю, 
поєднанням аудиторної та позаудиторної, самостійної, індивідуальної роботи студентів, 
враховуючи поаспектне викладання мови (граматики, практики усного та писемного 
мовлення, аналітичного читання, суспільно-політичної термінології, ділової мови), 
здобувач вищої освіти 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 переказ та реферування англійською мовою публіцистичних текстів 
(див. перелік тем суспільно-політичної спрямованості); 

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

- володіти термінологією ділового спілкування сучасної англійської мови, вміти 
укладати та оформлювати офіційні документи англійською мовою (див. перелік тем). 
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ТЕМИ ТА ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ 
 
 
 

1.Практика усного та писемного мовлення 
Теми для співбесіди: 

1. Travel, entertainment, leisure, relaxing. 
2. People, appearance, relations, friendship, happiness. 
3. Art, painting, fine arts, going to the theatre, cinema. 
4. Technology, computers, space travel, technology in everyday life. 
5. Work, the workplace, ambitions, success, achievement, business, professions, money, 

economy. 
6. Health, fitness, medicine, sport and exercise, healthy lifestyle. 
7. Environmental protection, global warming. 
8. Educational issues, school, university life, modern educational technologies. 
9. Clothes, the fashion industry, image, the visual arts. 
10. Shopping, trading, advertising. 
11. Food, cooking, eating out. 
 
2. Аналітичне читання 
 

Вимоги до лінгвостилістичного аналізу художнього тексту  
(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

 
І. 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).  
ІІ. 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.  
 
ІІІ. 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.  
IV. Синтаксичний рiвень  
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- 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. Суспiльно-полiтична термiнологiя  

Перелiк тем: 
Тема 1. Охорона навколишнього середовища.  
Тема 2. Oсновні елементи англійської енергетичної полiтики.  
Тема З. Органiзацiя Об'еднаних Нацiй.  
Тема 4. Iнтернет.  
Тема 5. Геополiтичний вимiр сучасної України.  
Тема 6. Глобалiзацiя, демократичнi засади глобалiзацiї.  
Тема 7. Сучаснi економiчнi стосунки.  
Тема 8. Особливостi мiжнародних конфлiктiв кінця 20 столiття початку 21 століття. 
Тема 9. Виборча кампанiя.  
Тема 10. Тероризм.  
4.Сучасна дiлова англійська мова 

Перелiк тем: 
1. Види дiлових листiв. Листування.  
2. Лист на зайняття робочої вакансії.  
3. Рекомендацiйний лист.  
4. Заява. Види офiцiйних заяв.  
5. Доручення. Види доручень.  
6. Складання автобiографiї.  
7. Резюме та супроводжувальний лист. Складання власного резюме. 
8. Типові скорочення та їх місце в діловому мовленні. 
9. Професійна лексика. Використання неологізмів та запозичень. 
10. офіційна промова як приклад ділового усного мовлення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ОСНОВНОЇ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) 

 
Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 

200 балів). Мінімальна кількість балів – 0. Максимальна кількість балів – 200. Прохідний 
бал – 100. 

Відповідь студента зараховується в наступних випадках:  
- Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання викладено в 

логічній послідовності, зроблено правильні висновки. 
- Теоретичні питання розкрито в повному обсязі, але матеріал викладено в 

недостатній логічній послідовності або зроблені неправильні висновки. 
- Частина питань розкрито не в повному обсязі, зроблені незначні помилки.  
За результатами співбесіди відповідь студента не зараховується, якщо більша 

частина теоретичних питань не була висвітлена або всі питання повністю не розкриті.  
 

«незараховано» 0 – 99 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. 
Вступник відтворює незначну частину 
навчального матеріалу, має нечіткі уявлення 
про об'єкт вивчення. Вступник відтворює 
лише частину навчального матеріалу; 
виконує елементарні завдання. 

«зараховано» 100 – 139 100-109 Вступник здатний до часткового відтворення 
основного навчального матеріалу, може 
повторити за зразком певну операцію, дію.  

110-119 Вступник відтворює основний навчальний 
матеріал, здатний з помилками й 
неточностями дати визначення понять,  

120-129 Вступник виявляє знання й розуміння 
основних положень навчального матеріалу, 
може сформулювати правила, визначення, 
поняття. Відповідь його (її) правильна, але 
недостатньо осмислена.  

130-139 Вступник відтворює навчальний матеріал, 
може сформулювати правила, визначення, 
поняття. Вміє застосовувати знання при 
виконанні завдань за зразком. 

140 – 179 140-149 Вступник правильно відтворює навчальний 
матеріал, знає основоположні теорії і факти, 
вміє наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок, частково 
контролює власні навчальні дії.  

150-159 Знання вступника є достатніми, він (вона) 
застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, намагається аналізувати, 
встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 
залежність між явищами, фактами,  

160-169 Вступник достатньо володіє вивченим 
матеріалом, може робити висновки, загалом 
контролює власну діяльність. Відповідь його 
(її) логічна, хоч і містить певні неточності. 

170-179 Вступник добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в стандартних 
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ситуаціях, вміє аналізувати й 
систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази із самостійною і 
правильною аргументацією. 

180 – 200 180-189 Вступник має повні, глибокі знання, здатний 
(а) використовувати їх у практичній 
діяльності, робити висновки, узагальнення.  

190-194 Вступник має гнучкі знання в межах вимог 
навчальних програм, аргументовано 
використовує їх у різних ситуаціях, вміє 
знаходити інформацію та аналізувати її, 
ставити і розв'язувати проблеми.  

195-200 Вступник має системні, міцні знання в обсязі 
та в межах вимог навчальних програм, 
усвідомлено використовує їх у стандартних 
та нестандартних ситуаціях. Вміє самостійно 
аналізувати, оцінювати, узагальнювати 
опанований матеріал, самостійно 
користуватися джерелами інформації, 
приймати рішення. 
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посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність 
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http://ebd.mdu.in.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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