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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»
ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Вступне випробування з англійської мови проводиться у формі 
комп'ютерного тестування. Метою екзамену є визначення рівня мовної 
компетенції вступника для відбору тих, чий рівень знань відповідає програмі 
середньої загальноосвітньої школи.

Процедура проведення тесту включає перевірку знань з 3-м рівнями:
- елементарний (elementary);
- проміжний (pre-intermediate);
- середній (intermediate).
Тривалість тесту - ЗО хвилин. Протягом ЗО хвилин вступник повинен 

відповісти на 60 питань, запропонованих комп'ютерною програмою методом 
випадкової вибірки. З них 20 питань відповідають елементарному рівню, 20 - 
проміжному і 20 - середньому рівню володіння англійською мовою.

Вступнику пропонується 4 варіанти відповіді (А, В, С, D). Тільки один з 
них є правильним.

Програма середньої загальноосвітньої школи передбачає знання основ 
граматики і сполучуваності лексичних одиниць англійської мови, запас слів, 
достатній для розуміння текстів середнього рівня складності. 
Необхідний обсяг знання лексичних одиниць (Л.О.) включає 1000 Л.О., у тому 
числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою 
суфіксів іменників:-er, -or, -ist, -dom, -ance, -ence, -ing, -ment, -ness, -ity, -tion 
(-ison); прикметників: -less, -fill, -al, -ous, -ive, -able, -y; числівників: -teen, -ty, 
-th; прислівників: -ly; приставок дієслів: -ге; прикметників: -an, - dis; конверсії 
(work to work, rain to rain).

Лексико-граматичні вимоги до кожного рівня знань
Володіння англійською мовою на елементарному рівні (Elementary) має 

на увазі знання наступних граматичних конструкцій:
- множину іменників;

присвійний відмінок іменників;



займенники (особисті, присвійні, поворотні); 
невизначені займенники; 
вживання артикля (а / an; the);
постановка загальних і спеціальних питань; числівники (порядкові, 
кількісні);
some, any в стверджувальних, питальних і негативних реченнях;

- much, many, few, little, a lot of;
- ступеня порівняння прикметників і прислівників;
- конструкція there is / there are,
- there was / there were; 

вживання прийменників;
- конструкція 'to be going to' для вираження майбутнього часу; 

порядок слів (підмет - присудок - додаток);
- модальні дієслова (may, can, must);
- замінник модального дієслова 'have to "в утвердоданих, негативних і 

питальних реченнях;
- умовні пропозиції 1 типу;
- часи:
теперішній невизначений (Present Simple); 
минулий невизначений (Past Simple); 
майбутнє невизначене (Future Simple); 
теперішній подовжений (Present Continuous); 
теперішній перфектний (Present Perfect);
- уміння прочитати друкований текст.

Кожен із запропонованих питань представляється на екрані наступ
ним чином. У лівому верхньому куті вказується вага питання в 
залежності від його складності. У пропозиції вступнику необхідно запов
нити пропуск, вибираючи один із запропонованих нижче чотирьох 
варіантів відповіді.

Володіння англійською мовою на проміжному рівні (Pre
intermediate) має на увазі знання наступних граматичних конструкцій: 
Вступник повинен вільно орієнтуватися в трьох групах часів:
• Indefinite (Present, Past, Future);
• Continuous (Present, Past, Future);
• Perfect (Present, Past, Future);
• Future, in the Past.

Крім перерахованих вище восьми часів дійсного стану вступник 
повинен показати знання форм пасивного стану групи Indefinite (is 
written, was written, will be written) і групи Continuous (is being written, was 
being written) спираючись на знання слів-маркерів (usually, sometimes, 
now, from, till) в оповідних реченнях (ever, never, still, yet). 
Обов'язковим є знання умовних речень, що починаються зі слів "if, when, 
as soon as" (позитивні пропозиції) і зі слів "until unless" в негативних 
конструкціях.



Вступник повинен продемонструвати знання побудови в англійсь
кій мові як простого, так і складного, складносурядних і складнопідряд
них речень, де підрядне речення вводиться і з'єднується з головними від
носними і сполучними займенниками і прислівниками "which, who, that, 
where, when".

Вживання конструкції "used to" для позначення звичайного, повто
рювали ряющегося дії в минулому.

Вступник повинен продемонструвати знання форм вищого та най
вищого ступеня прикметників і прислівників шляхом додавання суфіксів 
"-er,-est" для одно-і двоскладових а також шляхом додавання "more, less, 
the most, the least" для трискладових прикметників (прислівників).

Знання особливостей використання модальних дієслів і їх 
еквівалентів (must, can, тау).

Невизначені займенники, утворені за допомогою "some, any, по", їх 
використання в стверджувальних, питальних і негативних реченнях. 
Абсолютні присвійні займенники mine, yours, theirs, що замінюють у 
реченні поєднання присвійний займенник + іменник. 
Місце прямого доповнення та непрямого в реченні як при використанні 
іменників, так і займенників їх замінюють "I gave my brother an interesting 
book to read. I gave it to my brother for reading". 
Вступник повинен знати конструкцію "Складне доповнення - Complex ob
ject", "Accusative with the Infinitive", порядок слів у реченні з урахуванням 
вживання даної конструкції (eg I see the boy run).

Володіння англійською мовою на середньому рівні (Intermediate) 
має на увазі знання наступних граматичних конструкцій:
- Просте Минуле / Справжній Перфект (Past Simple / Present Perfect);
- Минуле продовжене / Справжнє продовжене Перфект (Past Continuous / 
Present Perfect Continuous);

перфектний Предрошедшее (Past Perfect);
- Опозиція часів Майбутнє Продовження / Майбутнє перфектний (Future 
Continuous / Future Perfect);
- Умовні речення другого типу (2nd Conditionals);
- Умовні речення третього типу (3rd Conditionals);
- Модальні дієслова (Modals: should, would, might, have to, ought to);
- Пасивні конструкції (Passive Constructions);
- Узгодження часів і непряма мова (Sequence of Tenses; Reported Speech);
- Конструкції: wish, would do / be, used to;
- Артиклі (Complicated usage) Дієслівні конструкції з прийменником 
(Phrasal verbs);

Г ерундій / Інфінітив (Gerund / Infinitive);
- складені іменники (Compound Nouns).
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