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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Англійської мови” є перевірка знань і 

відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем бакалавра при 

прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2018 

році. 

Програма містить основні питання з англійської мови та перелік 

рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 
 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“Англійська мова” 

 

Лексика. Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, які є 

необхідними для виконання тестових завдань. 

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів 

іменників -er, -ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -

y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -lу; префіксів дієслів rе-; 

прикметників un-, dis-. 

Граматична компетенція 

Морфологія. 

Іменник. Вживання іменників у однині та множині, присвійному відмінку. 

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового 

артиклів. 

Прикметник. Вживання прикметників у вищому та найвищому ступенях, 

утворених за правилами, а також найбільш поширені винятки. 

Займенник. Особові, присвійні, питальні, об'єктні, вказівні, неозначені 

займенники, похідні від some, any, no, every. 

Прислівник. Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. 

Прислівники місця і часу. Основні прислівникові звороти. Квантифікатори / 

інтенсифікатори (quite, a bit, etc). 

Числівник. Кількісні, порядкові числівники. 

Прийменник. Види (прийменники місця, напряму, часу) та вживання. 

Дієслово. Утворення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Іndefinite) 

в активному та пасивному станах; Present, Past, Future Progressive (Continuous) і 

Present, Past, Future Perfect в активному та пасивному станах; Future-in-the Past. 

Використання неособових форм дієслова: інфінітива, герундія, дієприкметника 

теперішнього та минулого часу. Модальні дієслова та їх еквіваленти (can, could, 

may, might, must, should, ought to, need, have to, be able to) в поєднанні з усіма 



формами інфінітива. 

Узгодження часів. Умовні речення 0, I, ІІ та IIІ типів. 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. 

Синтаксис. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, 

спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Прості речення. Безособові 

речення. Складносурядні та складнопідрядні речення. Пряма і непряма мова. 

Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
 

 


