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Вступні випробування з англійської мови (основна) за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» проходять у формі тесту, який складається 

з двох частин: теоретичної та практичної.  

Загальна кількість балів – 100.  

 

Теоретична частина передбачає висвітлення одного з питань з 

теоретичних дисциплін, які вивчалися згідно з бакалаврською програмою. 

Оцінюється за 30-бальною шкалою. 

За відсутність дефініції знімається 10 балів 

За відсутність одного з пунктів класифікації або етапу розвитку 

мовного явища знімається 5 балів. 

За кожну граматичну помилку знімається 2 бали. 

За кожну орфографічну помилку знімається 1 бал. 

Відсутність відповіді на запитання або обсяг відповіді менше 5 речень 

– 0 б  

 

Практична частина передбачає контроль володіння основними 

лексико-граматичними явищами англійської мови, які вивчалися згідно з 

програмою бакалаврату.  

Оцінюється за 70-бальною шкалою. 

Складається з 14 речень, які треба правильно переписати, відкривши 

дужки. 

За кожне правильне речення – 5 балів.  

 

І. Перелік теоретичних питань, які виносяться на вступний іспит 

 

1. The phoneme in English. 

2. Intonation and its role in speech. 

3. The word stress. 

4. Grimm’s law. 

5. The Great Vowel Shift. 

6. Development of spelling in Middle English. 

7. The noun and its categories. History of the category of case. 

8. Basic methods of theoretical grammar. 

9. The Future Tense in the history of English. 

10. Types of oppositions. 

11. The morphemic structure of the word. 

12. Etymological characteristics of the Modern English vocabulary. 

13. Affixation in Modern English. 

14. Composition as a means of word-building in Modern English. 

15. Conversation and its types in Modern English. 

16. Semantic change, extension of meaning, narrowing of meaning, 

degradation and elevation of meaning in Modern English. 

17. The main lexical stylistic devices. 

18. The most important lexico-stylistic devices. 



ІІ. Зразок завдань практичної частини 

 

Перепишіть подані нижче речення, розкривши дужки 

Зразок: The man (operate on) when the light went out. – The man was 

being operated on when the light went out. 

1. Mrs Brown sometimes knits but she (not to knit) now 

2. How long he (to be) away? 

3. The fire wouldn’t have stated if you (to switch off the iron). 

4. I wish the weather (not to hold up) the departure of the plane. 

5. It’s no use (to discuss) it now, we must act. 

6. It’s a secret, and no one else must (to tell). 

7. We (must/are to) leave the vessel at Melbourne and go off to the 

restaurant. 

8. The man danced very well. He (can/must) have spent many days on 

training. 

9. He heard the visitor (to walk) restlessly backwards and forwards. 

 10. (Mount Erebus) is a bubbling volcano in Antarctica 

 11. He enjoyed (to dance) and knew that he did it well. 

12. I wish the gardener (not to waste) time when there is such a rush of 

work. 

 13. If Europe (not to hit) by soaring temperatures many people wouldn’t 

suffer.  

 14. Who just (to arrive)? 

  


