
  



Основні знання та вміння 

  

Володіння достатнім лексичним запасом для здійснення звичайних 

повсякденних трансакцій у знайомих ситуаціях: якості особистості; види 

особистісних стосунків; смаки, уподобання; норми поведінки та спілкування; 

види мистецтва; галузі науки; знання культури спільноти або спільнот 

країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, 

пов’язаної з такими аспектами, як повсякденне життя, міжособистісні 

стосунки, соціальні правила поведінки;  здатність використати різні стратегії 

для контакту з представниками інших культур.  

Правильне вживання простих граматичних структур; розуміння 

основного змісту висловлення; усвідомлення мети поставленого завдання. 

 

Програма вступних іспитів з англійської мови 

Дієслово: 

Часові форми: 

Present / Past / Future Simple, Progressive, Perfect, Perfect Progressive. 

Модальні дієслова: can, could, may, must, to be able to, have to, should. 

Passive Voice 

Стверджувальна, питальна форми дієслів. 

Непряма мова: стверджувальні речення; накази, прохання 

Conditionals I, II. 

Герундій 

Іменник: однина, множина (винятки); присвійний відмінок. 

Прикметник: ступені порівняння (двоскладові та багатоскладові 

прикметники). 

Прийменник: місця, напрямку, часу. 

Прислівник: частотні, часу.  

Займенник: особові, присвійні, зворотній. 

Артикль: означений, неозначений. 

 

 

Програма вступних іспитів з французької мови 

 

Речення: Порядок слів у розповідному реченні. Заперечення. Будова 

питання.  

Артикль: означений, неозначений, частковий, злиті артиклі. 

Іменник: рід і число іменників. 



Прикметник: жіночий рід і множина прикметників, місце прикметника, 

вказівні прикметники, присвійні прикметники, питальний прикметник «quel», 

ступені порівняння прикметників. 

Прислівник: місце прислівника в реченні, утворення прислівників на –

ment. 

Займенник: Особові займенники, вказівні займенники, відносні 

займенники (прості і складні). 

Дієслово: дієслівні конструкції, способи та часи:  

Дійсний спосіб: l’Indicatif, le Présent, le Présent continu, le Passé compose, 

l’Imparfait, le Plus-que-parfait, le Passé récent, le Future simple, le Future 

antériuer, le Futur proche. 

Умовний спосіб: le Conditionnel: le Conditionnel Présent, le Conditionnel 

Passé. 

Суб’єктний спосіб: le Subjonctif: Subjonctif Présent, Subjonctif  Passé. 

Наказовий спосіб: l’Impértif. 

Інфінітив: l’Infinitif. 

 

 

Програма вступних іспитів з німецької мови  

 

Дієслово: 

Часові форми: 

Präsens / Imperfekt / Perfekt / Plusquamperfekt / Futurum I 

Модальні дієслова: sollen, müssen, dürfen, können, wollen, mögen, lassen 

Іменниковий присудок 

Непряма мова: стверджувальні речення; накази, прохання 

Оповідальні речення: прямий – непрямий порядок слів, рамкова 

конструкція речення  

Питальні речення з питальним словом, без питального слова 

Артикль: означений, неозначений, нульовий 

Іменник: однина, множина (винятки), відмінювання 

Прикметник: ступені порівняння, прикметник + іменник 

Прийменник: з Genitiv, Dativ, Akkusativ, місця, напрямку, часу 

Займенники: особові, присвійні, зворотні, заперечні 

1) Займенникові прислівники: числівники (кількісні та порядкові); 

2) Ступені порівняння. 

 

Приклад тестового завдання з іноземної мови (англійська мова):  
GRAMMAR 

Choose the best answer: 

 

1. English ... not difficult for me. 

a) is      b) are     c) be     d) --- 

 



2.  

a) The next train leaves in the morning at 2:15.  

b) In the morning the next train leaves at 2:15. 

c) The next train in the morning at 2:15 leaves. 

d) At 2:15 in the morning leaves the next train. 

 

3. Where is Alice? I want to talk to ... 

a) she      b) her     c) she’s     d) herself 

 

4. ... easy questions to answer. 

a) This is not      b) This are not     c) These is not     d) These are not 

 

5. We have reserved the seats for ... . 

a) seventh July      b) seven July     c) the seventh of July     d) the seven of July 

 

6. Are you sure you do not know these ...? 

a) woman     b) women     c) womans     d) womens 

 

7. Let’s meet ... the entrance. 

a) at      b) in     c) inside     d) on 

 

8. We are going to Paris ... next week. 

a) at      b) in     c) on     d) --- 

 

9. Please, listen ... . 

a) attentive      b) attentively     c) attentiveness     d) attention 

 

10. Have you finished your lunch? – No, I’m ... eating it. 

a) always      b) still     c) yet     d) already 

 

11. Have you lost ...? What are you looking for? 

a) anything      b) everything     c) nothing     d) something 

 

12. I can’t find my shoes. I have looked ... 

a) anywhere      b) nowhere     c) somewhere     d) everywhere 

 

13. ... does he go to the swimming pool? 

a) How much          b) How long         c) How often    d) How old  

 

14. ... are they from? 

a) Why      b) What     c) How     d) Where 

 

15. Which is ...: five, fifteen or fifty? 

a) little      b) littler     c) less     d) the least 

 



 

16. Please, ... late. 

a) not be      b) be not     c) don’t be     d) don’t 

 

17. a) She come home early.  

b) She not comes home early.  

c) She don’t come home early.  

d) She doesn’t come home early.  

 

18.Jane ... to a new flat a month ago. 

a) moves      b) moved     c) has moved     d) will move 

 

19.The bus ... before I got to the bus station. 

a) did leave      b) leave     c) left     d) had left 

 

20.What ... you ... when I phoned you? 

a) did ... do      b) are ... did     c) were ...doing     d) had been doing 

 

21.How many times ... (you) to Rome? 

a) are      b) were     c) been     d) have been 

 

22. 

a) You often play basketball?       

b) Do you often play basketball?       

c) Is you often play basketball?       

d) Are you often play basketball?       

 

23.   ... you watch the news yesterday? 

a) do      b) did     c) are     d) have 

 

24. If I were you, I ... buy a new bicycle. 

a) would buy      b) buy     c) would have buy     d) will buy 

 

25. If my train is late, I ... take a taxi. 

a) ---      b) will     c) doesn’t     d) wouldn’t 

 

VOCABULARY 

 

26.May I call you by your … name? 

a) brief        b) main       c) familiar   d) first  

 

27. The police found a ... body in the river. 

a) did      b) died     c) death     d) dead 

 

28. How much money have you ... for the holiday? 



a) safety      b) survived     c) certainly     d) saved 

 

29. Have a nice holiday.  

a) Thank you, I feel well.                  b) How do you do?    

c) Thank you, same to you.         d) Sleep well. 

 

30. How do you do?  

a) How do you do?        b) Very well, thank you.    

c) I’m thirty two.           d) No, I’m sorry, it’s not.    

 

31. I don’t like this coffee shop. Let’s go somewhere ... . 

a) else      b) more     c) again     d) once 

 

32. The girl is really ... . 

a) handsome      b) handy     c) some     d) pretty 

 

33. Kate hasn’t seen her elder brother ... three years. 

a) since      b) for     c) from     d) before 

 

34. The departure date depends ... the weather. 

a) of      b) for     c) from     d) on 

 

35. He thinks it will take us about five ... to get to the place. 

a) o’clock      b) clocks     c) watches     d) hours 

 

36. This job is ... . 

a) difficult      b) heavy     c) weighty      d) composite 

 

37. Happiness is more ... than money. 

a) important       b) boss      c) chief      d) main  

 

38. Ann’s ... is  better today. She isn’t coughing. 

a) wealth      b) health     c) good     d) less 

 

39. The bus ... at 5 p.m.. 

a) leaves      b) runs off     c) absent     d) disappear 

 

40. I’d like to know what they … about. 

a) are telling                             c) are talking 

b) are saying                              d) are discussing 

 

41. I’m already … because I didn’t have breakfast today. 

a) hurry    b) happy    c) angry    d) hungry 

 

42. Have you … been to England? 



a) never    b) ever    c) anywhere   d) always 

 

43. It’s very dark here. Will you turn … the light, please? 

a) down   b) off   c) out    d) on 

 

44. How long does it … to get there by bus? 

a) make    b) bring    c) wait    d) take 

 

45. My aunt lives on the … of the Black Sea. 

a) bank   b) beach    c) shore    d) line 

 

46. He entered … the room and greeted everybody. 

a) to    b) …    c) in    d) into 

 

47. He is very fond … music. 

a) of    b) in    c) at    d) on 

 

48. The plane was in great danger, but the … went on working calmly. 

a) crew    b) team    c) company    d) members 

 

49. We are going to the theatre  … . 

a) last night    b) next night    c) tonight    d) in a night 

 

50. Can you … me your skis for the week-end? 

a) lend    b) borrow    c) bring    d) take 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань 

 

Вступний іспит з іноземної мови включає 50 тестових завдань. Одна 

правильна відповідь оцінюється 2 балами, таким чином, максимальна сума 

балів, що може одержати абітурієнт за результатами вступного іспиту, 

складає 100 балів, а мінімальна – 0 балів.  

Після перевірки тестового завдання членами предметної комісії 

підсумкова оцінка за виконання тестового завдання визначається додаванням 

числа 100 до суми нарахованих балів. 

Мінімальною позитивною оцінкою з іноземної мови вважається 

100 балів і більше. 

Оцінювання тесту з іноземної мови проводиться згідно критеріїв, що 

наведені в таблиці 1. 

 



 


