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1. Основні вимоги для підготовки вступників 

Абітурієнти повинні 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.  

 

Абітурієнти повинні вміти: 

- грамотно й охайно писати; 

- ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для 

вживання в мові лексичних одиниць та граматичних 

конструкцій в процесі  спілкування. 

 

2. Теми курсу англійської мови та їх короткий зміст 

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. 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. 
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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) 

 

Тема 4. Словотворення                                                                     

(Слова утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, 

прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів) 

 

 

3. Перелік тем для 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 
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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 

 

ТемаІІІ. 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 
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4. Критерії оцінювання  
 

Рівні навчальних 

досягнень студентів 
Бали Вимоги до умінь студента 

І.Початковий 1 Абітурієнт відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи 
окремий факт або явище, подію, не аналізуючи їх. 

 

 

2 Абітурієнт  розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його 

засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням. 
 3 Абітурієнт, дає відповідь у вигляді окремих речень (за допомоги викладача) 

без узагальнення й висновку. 
 4 

Абітурієнт  володіє матеріалом на початковому рівні його засвоєння, 

відтворює незначну частину тексту, не вміє аргументувати власну позицію. 

2.Середній 

5 

Абітурієнт володіє матеріалом та окремими навичками за допомоги 

викладача відтворює матеріал і наводить один приклад. 
 6 

Абітурієнт володіє матеріалом, відтворює значну його частину, за допомоги 

викладача знаходить потрібні приклади. 
 7 

Абітурієнт володіє матеріалом за поданим викладачем зразком, наводить 

окремі власні приклади на підтвердження певних суджень. 

3. Достатній 

8 

Абітурієнт володіє матеріалом, на рівні цілісно-комплексного уявлення про 

під керівництвом викладача виправляє допущені помилки й добирає 

аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку. 
 9 

Абітурієнт володіє матеріалом та узагальнює набуті знання, самостійно 

виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на 

підтвердження власного судження, коментуючи їх. 
 10 

Абітурієнт володіє матеріалом, знаходить і виправляє допущені помилки, 

систематизує та творчо використовує дібраний матеріал. 

4. Високий 

11 

Абітурієнтна високому рівні володіє матеріалом, висловлює свої думки, 

виявляючи власну позицію щодо них. 
 12 

Абітурієнт  вільно володіє матеріалом, виявляє творчі здібності та здатність 

до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, застосовує 

набуті знання та вміння в нестандартних ситуаціях, вміє оперувати 

фактами. 
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5.  Рекомендована література 

 

1.Карпюк  О.Д. Англійська мова (10-й рік навчання) English (the 10th 

year of studies)): підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти. Рівень стандарту. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.- 

256 с.: іл. 

2. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту): підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти./ Нерсисян М. А., 

Піроженко А. О. –К.; Ірпінь: ТОВ «Видавництво Перун», 2018.- 192 с.: 

іл. 

3. Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту): підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти./ Буренко В. М. –

Харків: Видавництво «Ранок», 2019.- 208 с.: іл. 

4. Карпюк  О.Д. Англійська мова (11-й рік навчання) English (the 11th 

year of studies)): підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти. Рівень стандарту. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2019.- 

256 с.: іл. 

5. Навчально-методичний комплект «Focus» для закладів середньої 

освіти/ С’ю Кей, Вон Джонс, Деніел Брейшо.- К.: Видавництво «Пірсон 

Ед’юкейшн Лімітед», 2019.-187 с. 

6. Програма для загальноосвітніх закладів 10-11 класи. Іноземні мови. 

Рівень стандарту./ Сайт МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi 

 

 

 
 


