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 Програма призначена  для осіб, що вступають на навчання за ОКР   

«магістр» до Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка і володіють іноземною мовою в обсязі, 

передбаченому програмами з іноземної мови і навчальними планами кафедри 

іноземних мов Інституту. 

Іноземна мова в Інституті вивчається протягом чотирьох років (І - VІІІ 

навчальні семестри). На вивчення іноземної мови відводиться 2304 аудиторні 

години.    

 

 Програмою нормативного курсу іноземної мови   для студентів Інституту 

міжнародних відносин передбачається комплексне вивчення іноземної мови,   

спрямоване на набуття студентами навичок володіння іноземною мовою у 

побутовій, соціально-культурній, суспільно-політичній  і науковій сферах.  

Зміст навчального  матеріалу та організація учбового процесу   

забезпечують  практичне володіння мовою  як   засобом спілкування. Курс 

граматики викладається в тісному зв'язку з лексикою. В результаті навчання 

студенти  засвоюють активний словник обсягом до 4500 лексичних та 

фразеологічних одиниць. Розширенню словникового запасу сприяє    

позааудиторне читання.   

   

  По закінченні курсу вивчення іноземної мови студенти мають такі 

уміння: 

1. Читати  художні, публіцистичні і наукові тексти  іноземною мовою з  

подальшим викладенням змісту прочитаного в усній або письмовій формі із 

заданим ступенем повноти або згорнутості. 

       2. Вести бесіду і вільно висловлюватись на побутові,  соціально-

культурні, суспільно-політичні  і наукові теми з аргументуванням власної 

думки.  

       3. Розуміти усне мовлення співрозмовника, лектора або диктора у 

фонозапису,  а також  аудіотекст   засобів масової інформації. 

4.  Робити доповіді та повідомлення на основі прочитаних художніх, 

публіцистичних та наукових текстів, а також аудіотекстів.   

5. Перекладати суспільно-політичні, наукові тексти та тексти на 

соціально-культурні теми з іноземної мови на українську і з української мови 

на іноземну. 

       6. Анотувати та реферувати прочитані наукові або публіцистичні 

матеріали, використовуючи різні види вторинного тексту на базі тексту-

джерела:  реферат-конспект,  реферат в описовій формі, реферат-резюме, 

реферат-огляд. 

       Відповідно вступники  до магістратури повинні мати адекватну 

лінгвістичну і комунікативну підготовку. Знання лексики іноземної мови 

включає, крім частотних, загальноуживаних лексичних і фразеологічних 
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одиниць, притаманних побутовій, соціально-культурній і суспільно-

політичній сферах,  лексику, що обслуговує таку тематику: 

 Всеосяжний мир і безпека. Зони напруження 

 Зовнішня та внутрішня політика України  

 Зовнішня та внутрішня політика країни, мова якої вивчається 

 Конституція України 

 Культурна спадщина та розвиток націй.   

 Людина і довкілля, захист навколишнього середовища 

 ООН,  ЮНЕСКО та інші міжнародні організації 

 Освіта в Україні і в країні, мова якої вивчається    

 Права людини  

 Проблеми молоді у сучасному світі 

 Роль масової інформації у сучасному світі. 

Лінгвістична підготовка вступників передбачає також знайомство з 

такими міжнародними документами: 

 Загальна декларація прав людини 

 Статут ООН 

 Статут ЮНЕСКО 

 Статут Міжнародного Суду ООН 

 Статут Міжнародного валютного фонду 

 Віденська конвенція про право договорів 1969 року 

 Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року 

 Правила процедури Економічної і Соціальної Ради ООН. 

  Специфічні вимоги до володіння іноземними мовами 

    АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Лексика і фразеологія 

 Фразові дієслова (add, ask, back, bargain, bear, break, bring, call, carry, catch, 

clear, come, count, crop, do, draw, drop, end, face, fall, feel, follow, get, give, 

go, grow, hang, hit, hold, keep, lay, let, live, long, look, make, miss, own, pack, 

pass, pay, pick, pin, play, point, pull, push, put, rip, run, see, set, sink, slip, sort, 

stand, step, stick, take, talk, tell, tie, track, try, turn, waste, wear, work) 

Усталені словосполучення з дієсловами break, bring, call, come, do, get, give, 

make, run, put, see, set 
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Морфологія і синтаксис 

ПІДМЕТ 

 Формальний підмет “there” 

 Неозначений займенник “one” 

 Займенник “it” 

 Анафоричні займенники “this/these, that/those” 

 Займенник-замінник “one” 

 Неозначено-особовий підмет, виражений особовими займенниками “we, 

you, they” 

 Герундій 

 Інфінітив 

 Груповий підмет 

 Розщеплений підмет 

 Агентивний неживий підмет 

 Імпліцитний підмет 

 Суб’єктно-предикативний інфінітивний зворот 

 Підрядне підметове речення 

ПРИСУДОК 

 Часові форми дієслова 

 Узгодження часових форм 

 Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий) 

 Пасивний стан дієслова 

 Складений іменний присудок 

 Складні модальні присудки 

 Фразеологічний присудок 

 Інвертований присудок 

 Підрядне присудкове речення 

ДОДАТОК 

 Формальні додатки “it, one” 

 Займенники-замінники “that, those, these” 

 Інфінітив 

 Об’єктний предикативний інфінітивний зворот 

 Об’єктний предикативний дієприкметниковий зворот 

 Герундій 

 Інвертований додаток 

 Підрядне додаткове речення 
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ОБСТАВИНИ 

 Прислівники на –ly 

 Інфінітив у функції обставини мети, наслідку, ступеня 

 Дієприкметники І та ІІ і дієприкметникові звороти 

 Герундій та герундіальний зворот 

 Інвертована обставина 

 Абсолютна конструкція з дієприкметниками І та ІІ 

 Абсолютна номінативна конструкція 

 Еліптичні підрядні речення, що вводяться сполучником “if” 

 Підрядні обставинні речення 

ОЗНАЧЕННЯ 

 Неозначений артикль 

 Означений артикль 

 Прикметник 

 Прикметник та прикметникове словосполучення як правостороннє 

означення 

 Прикметники, утворені від особових імен (прізвищ) 

 Іменник як лівостороннє означення 

 Інфінітив та інфінітивні конструкції 

 Герундій 

 Дієприкметники І та ІІ і відповідні дієприкметникові звороти 

 Підрядне означальне речення  

СИНТАКСИЧНІ   КОНСТРУКЦІЇ 

 Логічна емфаза 

 Порядок членів речення та речень 

 Порівняльні та псевдопорівняльні конструкції 

 Каузативні конструкції 

 Герундіальна конструкція 

 Непаралельні однорідні члени речення 

 Одночленні номінативні та інфінітивні речення 

 Конструкції з запереченням 

НІМЕЦЬКА  МОВА 

Лексичний матеріал: Продуктивна лексика. Слова, утворені від 

відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -еr, -lеr, -сhеп, -

lеіп, -ипg, -kеit; -hеіt; прикметників -іg, -іsch, -los, -lich, -haft, -bаr; порядкових 

числівників -tе, -stе; префіксів прикметників ип-, префіксів дієслів zurück-, 

auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами bе -,gе-, еr-, ver-, zer-, 
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ent-, етрf-, miß-, іменники, утворені шляхом словосполучення. 

Граматичний матеріал  

а) для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з 

пісht і kеіп, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними 

словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з 

іменником чи прикметником у короткій формі (складeний іменний 

присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, 

вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних 

часових формах активного та пасивного стану. 

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим 

модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu. 

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із 

сполучниками dass, оb, з питальними словами та займенниковими 

прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wепп, аls, пасhdет, 

während, bevor, sеіtdеm; з підрядним причини із сполучниками wеіl, dа. 

З підрядним означальним з відносними  займенниками die, dеr, dаs, dіе 

з прийменниками та без них, з підрядним мети з сполучником damit; з 

умовним підрядним з сполучником wепп та безсполучниковими; та 

допустовим підрядним з сполучником obwohl. 

Вживання інфінітивних зворотів з ит+zu +Іпfinitiv, оhnе+ zu +Іпfinitiv, 

(an)statt+ zu +Іпfinitiv. 

Вживання складносурядних речень із сполучниками und, аber, dепп, 

deshalb. 

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками тап, еs. 

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. 

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання нульового артикля. 

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких 

дієслів у Рräsепs, Futurит, Рerfekt, Ітрerfekt та Рlusquamperfekt активного та 

пасивного стану. 

Вживання  Рräsепs  у значенні теперішнього i майбутнього часу. 

Вживання Рerfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що 

відбулося. Вживання Ітрerfekt у розповіді. Вживання Рlusquamperfekt в 

підрядних реченнях часу. 

Вживання умовного способу дієслів Konjunktiv. 

Вживання дієслів з відповідними прийменниками (керування дієслів). 

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, 

відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних 

відмінках. 

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. 

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і 

знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, 

dieser, присвійних займенників, займенників wer і was. 

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, 
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прийменників, що вимагають давального відмінка: тit, nach, аиs, zи, vоп, bеі, 

gеgеnüber, аиßеr, sеіt; прийменників з родовим відмінком während,  wegen, 

(ап)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegn, entlang. 

б) для читання 

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при читанні інфінітивні 

групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu. 

Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками аls, 

nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в  Рlusquamperfekt, а 

наступна – дієсловом в Ітрerfekt . 

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться 

сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною 

конструкцією. Речення з конструкцією habеп або sеіп+ zu +Іпfinitiv. Речення з 

конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv Passiv. 

Раrtiziр І, Рartiziр II у ролі означення. Поширене речення, що містить 

дієприкметникові звороти з Раrtiziр І, Рartiziр II . 

 

 

ІСПАНСЬКА  МОВА   

 Лексичний матеріал:   Продуктивна лексика. Слова, утворені від 

відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників: -o, -a, -ista, -ano, -

ada, -ante, -ente, -iente, -ción, -dor, -ero(a), -miento, -mento; дієслів –er, ear, ecer, 

ificar, izar; префіксів дієслів і прикметників re-, sobre-, iter-, ante-, de-, des-, 

dis-, en-; суфіксів прикметників: -able, -ible, -ero(a), -eso(a), -iso(a), -ista, -

oso(a); -al, -il, -ante, -iente, -dor, -eno, -ense, - ano; зменшувальних та 

збільшувальних суфіксів окремих слів; префіксів дієслів co-, con-, pre-. 

Граматичний матеріал 

а) Для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання простого (непоширеного, поширеного) речення з 

дієслівним, іменним, і складеним дієслівним присудком; вживання дієслів 

ser, estar в іменному присудку; дієслова зв’язки спонукальних речень; 

питальних речень без питального слова і з питальними словами; речень в 

заперечній формі. Вживання подвійного заперечення в заперечному реченні; 

складнопідрядних речень з підрядними умови; складнопідрядних речень з 

підрядними додатковими, імпліцитних речень; складнопідрядних речень.  

Морфологія. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного артикля.  

Основні випадки вживання означеного артикля. Основні випадки 

вживання нульового артикля. 

Займенник. Вживання присвійних займенників в ненаголошеній формі 

(перед іменниками) Mi libro, вказівних займенників-прикметників (перед 

іменниками); особових займенників у функції підмета, прямого і непрямого 

додатка (ненаголошена форма). 

Прикметник. Вживання прикметників у відповідному роді і числі, у 

вищому та найвищому ступенях порівняння, вживання особливих форм 

ступенів порівняння прикметників bueno, malo, grande, pequeňo, alto, bajo. 
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Дієслово. Вживання часів дієслів Modo Indicatovo, Modo Subjuntivo, Modo 

Potencial, Modo Imperativo. 

Вживання неправильних та зворотних дієслів. Вживання форм інфінітива, 

що пишуться разом з особовими займенниками. Вживання безособових 

речень.  

Вживання інфінітивних конструкцій gustar+infinitivo; querer+infinitivo; 

empezar a + infinitive; tener que + infinitivo; aprender a + infinitivo.  

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. 

б) для читання 

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 

речення з дієсловами часових форм Modo Indicativo, Modo Subjuntivo, Modo 

Potencial, Modo Imperativo;  неособових  дієслівних форм Gerundio, Participio 

pasado, Infinftivo; Voz pasiva; інфінітивні конструкції oir+infinitivo, acabar de 

+ infinitivo, estar+ participio, haber de + infinitivo, al+ infinitivo, ponerse + 

participio. 

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти та будувати 

складносурядні речення, складнопідрядні речення, інфінітивні, 

дієприкметникові та дієприслівникові звороти, дієслівні конструкції, пряму 

та непряму мови.          

ФРАНЦУЗЬКА  МОВА 

Граматика. 

Морфологія. 

Іменник.  Рід іменників. Утворення жіночого роду іменників, що 

означають живих істот. Утворення жіночого роду іменників, що означають 

професії. 

Число іменників. Утворення множини іменників. Множина власних імен. 

Множина складних іменників. Іменники, що вживаються лише у множині.. 

Різниця у значенні деяких іменників, вжитих в однині чи у множині. 

  Артикль. Означений і неозначений артикль. Скорочена та змінні форми 

артикля. Вживання та невживання артикля перед різними семантичними 

групами іменників.  Артикль перед географічними назвами.  

Прикметник. Утворення жіночого роду та множини прикметників. 

Ступені порівняння якісних іменників. Місце прикметника/прикметників 

відносно означуваного слова. Прикметники, що походять від географічних 

назв.  Субстантивовані прикметники.  

Прислівник. Ступені порівняння та місце прислівника в реченні.     

Уживання прислівників способу дії, кількісних та якісних, часу, місця, 

стверджувальних, заперечних, обмежувальних, сумніву, питальних. 

Займенник. Особові придієслівні (ненаголошені) та самостійні 

(наголошені) займенники та їх місце у реченні. Місце двох займенників у 

реченні. Вживання адвербіальних, присвійних, вказівних, відносних, 

питальних,  неозначених займенників та займенників із заперечним 

значенням. Функції займенника celui. Тout – займенник, прикметник, 
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прислівник. Тel – займенник і прикметник. 

 Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вимова кількісних 

числівників. Узгодження числівників. Уживання кількісних та порядкових 

числівників з артиклем.   Уживання числівників у датах. 

Дієслово.   Форми дієслів. Дієвідмінювання   дієслів   І,   II   та III груп.  

Заперечна  і  запитальна форми дієслова. Наказовий спосіб. Дієвідмінювання 

зворотних дієслів. Дієслова, що відмінюються з допоміжними дієсловами 

avoir і  être.   

Утворення  й уживання часових форм  Рrésent,   Futur simple,    Раssé 

composé,  Futur immédiat, Раssé immédiat, Іmparfait, Рlus-que-раrfait, Futur dans 

le passé, Соnditionnel présent, Conditionnel passé, Subjonctif présent, Subjonctif 

passé, Futur antérieur, Futur antérieur dans le passé. Узгодження часів. 

Значення часових форм Раssé simple, Passé antérieur, Conditionnel passé 2-

me forme, Imparfait du Subjonctif, Plus-que-parfait du Subjonctif.     

 Пасивний стан: утворення та вживання. 

 Уживання   Participe présent, Participe passé, Participe passé composé, 

Gérondif, Іnfinitif présent, Infinitif Passé. 

Прийменник.   Значення    та    вживання    простих    і    складних   форм  

прийменників. Прийменник  de і  партитивний артикль. Прийменники перед 

географічними назвами. 

Сполучник. Вживання сурядних і підрядних сполучників. 

Словотворення. Склад слова. Значення суфіксів і префіксів. 

 

Синтаксис 

 

Словосполучення    Вільні,    усталені    та    фразеологічні  

словосполучення.  Дієслівні словосполучення з прийменниками à, de і без 

прийменників. Дієслова-зв'язки. Заміна дієслова дієслівним 

словосполученням. 

Управління і вживання прийменників у іменних словосполученнях.    

Просте і складне речення. Розповідні, питальні, окличні та заперечні 

речення. Способи утворення питальних речень.  Пряма і непряма мова. 

 Порядок слів у реченнях. Місце підмета, присудка, прямого і непрямого 

додатків у реченні.  Випадки інверсії підмета.  Узгодження підмета і 

присудка, випадки узгодження присудка і додатка. 

Безособові речення.   

Cинонімія партисипіальних зворотів, підрядних речень і прийменникових  

конструкцій. Абсолютна партисипіальна конструкція. 

Синонімічні конструкції для вираження причинно-наслідкових,   цільових 

відношень, поступки, зіставлення і протиставлення, безперервності дії. 

Причинно-роз’яснювальні конструкції compte tenu de, prenant en 

considération,  étant donné, vu,  etc. 

Конструкції.  Каузативні конструкції з дієсловами faire і  laisser. 
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Конструкції  ne... que, ne ... pas que;  avoir pour + nom; n’en... pas moins 

que; en + nom;  non seulement... mais; ne... pas seulement... mais ; ne pas être 

sans... 

Засоби виділення: конструкції c’est... qui (que)...;  ce  que (qui)... c’est... ; 

c’est  que... ; c’est là... ; quant à... ; pour ce qui est de...  Реприза і антиципація. 

Інфінітивні конструкції:  devoir + infinitif, voir + infinitif, se voir + infinitif, 

être de+ infinitif, être en train de + infinitif, de manière (de façon) à+ infinitif, ne 

pas être sans + infinitif, jusqu’à + infinitif,  autant + infinitif,   loin de + infinitif. 

 

ІТАЛІЙСЬКА МОВА  

Лексичний матеріал: Продуктивної лексики. Слова, утворені від 

відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників: -о, -а, -е, -ista, -

zione,-sione, -anza, -mento;- iere, -izia, -ità, -itù; збільшувальних суфіксів  

іменників -one, пестливо-зменшувальних суфіксів іменників -cino,-icino, -

erello, -etto; -uolo; зневажливих суфіксів іменників -accio, -accia; суфіксів 

прикметників: -abile, - ibile, -ente; суфіксів дієслів -ellare, -acchiare, -ettare, -

azzare;  префіксів дієслів та іменників: ri-, in-, bis-, dis-, anti-, vice-, s-, inter-, 

sopra-, sotto-, semi-. 

 Граматичний матеріал 

а) Для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. 

Вживання дієслова essere як зв’язки. Вживання питального речення з 

питальними словами. Вживання заперечної форми речення. Вживання 

подвійного заперечення. Вживання безособових і номінативних речень; 

складносурядних речень; складнопідрядних речень з підрядним додатковим.  

Морфологія. Артикль. Основні випадки вживання та невживання 

неозначеного, означеного артиклів. Форми роду і числа означеного та 

неозначеного  артиклів. Поєднання  означеного артиклю  з прийменниками. 

Узгодження артиклю з іменниками по роду та числу.  

Іменник. Рід іменників. Вживання іменників у однині  та   множині. 

Узгодження іменників по роду та числу. Іменники, що вживаються лише в 

однині, чи  лише в множині. Винятки іменників чоловічого роду у множині  

жіночого роду  il braccio, le  braccia і т.д. Однина , множина та рід іменників  
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іноземного походження.  

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета, прямого і 

непрямого додатка. Вживання присвійних займенників.Відносні займенники. 

Прикметник. Форми роду і числа прикметників. Вищий і найвищий ступені 

порівняння прикметників. 

Дієслово. Форми дієслів. Дієвідмінювання дієслів I, II, III дієвідміни. 

Дієслова, що утворюються з допоміжними дієсловами  avere  чи  essere. 

Модальні дієслова. Зворотні  дієслова. Вживання часів дієслів:  Presente 

Indicativo, Passato Prossimo, Passato Remoto, Imperfetto, Trapassato Prossimo, 

Trapassato Remoto, Futuro Semplice, Futuro  Anteriore, Condizionale Semplice, 

Condizionale  Composto. Modo  Imperativo. Modo  Congiuntivo ( Congiuntivo  

Presente,Congiuntivo Passato, Congiuntivo  Imperfetto, Congiuntivo Trapassato ). 

Умовний спосіб. Безособові речення.Вживання інфінітивних, герундіальних, 

дієприкметникових та дієприслівникових   конструкцій. Прономінальні 

дієслова. Пасивний  стан : утворення та вживання. 

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. 

Числівник. Кількісні  та  порядкові числівники. Вживання числівників. 

Прийменник. Значення та вживання простих  та складних  форм 

прийменників. Вживання прийменники з іменниками та дієсловами. 

Сполучник. Вживання сполучників. 

Словотворення.  Склад  слова. Значення  суфіксів  і  префіксів. 

Розподіл слова на склади. Дифтонги. 

б)для читання  

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні 

речення, що містять Presente Indicativo, Passato Prossimo, Imperfetto, 

Trapassato Prossimo, Futuro Semplice, Futuro Anteriore , Condizionale  semplice, 

Condizionale  Composto, Passato Remoto, Trapassato Remoto, Imperativo, Modo 

Congiuntivo. 

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати , розуміти та  будувати прості 

та складні речення (складносурядні , складнопідрядні  речення, інфінітивні, 
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герундіальні, дієприкметникові та дієприслівникові   звороти, дієслівні  

конструкції, пасивний  стан, пряму та непряму  мову). 

Конструкції. Каузативні конструкції  з  дієсловами  fare  i  lasciare. 

Інфінітивні  конструкції:  stare + infinito.  Герундіальні конструкції : stare 

+gerundio. Конструкції  c'è, ci sono, ce l'ho, non ce l'ho  і т.д.. Конструкції  di + 

іменник без артикля, da + іменник без артикля, in +іменник без артикля, per 

+ іменник без артикля, a+ іменник без артикля. Реприза та антисипація.  

 

АРАБСЬКА МОВА 

Граматичний матеріал 

Правопис ( ط  الخ   اإلمالُء و ). Правопис хамзи  ( مزِة في أول الكلمةِ ِكتاب ةُ اله    ).  

Правопис “хамзи” в середині слова )ِة في وسِط الكلمِة ْمز     )ِكتاب ةُ اله 

Правопис “хамзи” в кінці слова.)ِكتابَةُ الَهْمَزةِ في آخرالكلمِة( 

Частини мови  ُالكلمةِ  أنواع  

Ознаки, які характеризують іменник. )َخصائُِص االسِم(    

Характерні ознаки дієслова. )صائُِص الفعِل     )خ 

Характерні ознаки часток. )صائُِص الحرِف    )خ 

Види іменників. )أنواُع األسماِء(     

Ознаки жіночого роду.  ِِ   عالماُت االسِم الُمؤنِّث

 Види іменників чоловічого роду. االسِم الُمذَكَّرِ أنواُع     

 Різновиди форм множини. ( ِأنواُع الجمع)   

  Види означеності.  ( ِأنواُع المعاِرف)   

Займенники. ( ُمائِر  (الض 

Види відокремлених займенників. ( ِأنواعُ الضمائِِر الُمْنفصلة) . 

Види приєднуваних займенників.  ( ِأنواُع الضمائِِر الُمتّصلة) 

Займенник ( ُمير ) Власні назви .(الضَّ .Вказівні займенники .(أسماُء العلم  ِ 

 (األسماُء الَمْوصولَةُ ) .Відносні займенники (أسماُء اإلشاَرةِ ) 

Член ідафи, що додається до означеного слова (  الُمضاُف إلى َمعِرفَة).  

Імена, означені окличною часткою  يا (означені через звертання) 

ف بالّنداءِ ) الُمعّرُف بـ "ال"  )Імена, що мають при собі означений артикль .( الُمعرَّ

  .( (")الُمحلّى بـ "ال

Види дієслів.  ِأنواُع األفعال 

Види  дієслів за  будовою.  أنواُع األفعاِل بَِحْسِب بُْنيَتِها 

Трилітерні дієслова ( الثيالِفعُل الث ). 

 Види правильного дієслова    أنواع الفعِل الثُّالثي الصحيحِ السالم و المهموز و المضعف 

Види неправильних дієслів ( ِّأقســاُم الفعِل المعتل). 

 Види дієслів за відмінюванням.  ِالَجاِمدُ و الُمتَصّرُف من األفعال   .

  

Відмінювані дієслова.( ُاألفعاُل الُمتصّرفة)  
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Перехідні та неперехідні дієслова (الفعُل الالزُم و المتعدّي ). Дієслова, що 

потребують два додатки ( ِاألفعاُل المتعديةُ لمفعولين). Дієслова, що потребують два 

додатки та не походять від 

складових іменникового речення (підмета та присудка) 

Деякі дієслова, які потребують три додатки знахідного відмінка ( المتعدي الى

 (ثالثة مفاعيل

 Явище перехідності дієслів. ( ِتَعديةُ الفعل)   

Відмінювання дієслів, які складаються з трьох літер із особовими 

займенниками називного відмінка ( ل الثالثية إلى الضمائرإسـناد األفعا )    

Відмінювання правильних дієслів з займенниками ( ِإسنادُ الفعِل الصحيح)  

Хамзовані дієслова ( ُالفعُل المهموز) 

Дієслова з подвоєною другою кореневою літерою (المضعّف). 

Недостатні дієслова та їх відмінювання з особовими 

займенниками (إسناد األفعال المعتلة إلى الضمائر) . 

Порожні дієслова  ِ األفعاُل الَجْوفاء 
Деякі дієслова з нестандартним відмінюванням за особовими 

займенниками.  

        (إسناد بعض الحاالت الشاذة و الخاصة من األفعال الثالثية إلى الضمائر)

Явище флексії в арабській мові  (змінювання кінцевих оглосів слів) ( المبني

 .   .(و المعرب

Нефлективні імена ( ُاألسماُء المبنيّة)  

Нефлективні дієслова ( ِالَمبنِيُّ من األفعال). 

Випадки нефлективності дієслів минулого часу. 

                  المبنِّي ِمن األفعال الماضية)

Флексія та її види ( ُُب و ع الماتُه  (الُمْعر 

Другорядні (допоміжні) оголоси додатків в арабській мові.( عالماُت اإلعراب

   (ِصياَغةُ الُمثنّى في اللّغة العََربِيَّةِ ) .Спосіб утворення двоїни в арабській мові     (الفْرعيّة

Правильна множина чоловічого роду (جمع المذكر السالم).  

Утворення правильної форми множини чоловічого роду від “недостатніх” 

іменників ( ِجمُع األْسماِء المقصورةِ والمنقُوصِة و الَمْمدودة)    

Утворення правильної форми множини чоловічого роду 

від “недостатніх” іменників( الَمْمدودةِ  جمُع األْسماِء المقصورةِ والمنقُوصِة و )          

Іменники морфологічно подібні до правильної множини  

чоловічого роду  ( ِالُملَحُق بِجمعِ المذكِر الساِلم)   

Правильна множина жіночого роду ( َُجْمُع الُمَؤنَِّث الّسالم) Утворення правильної 

множини жіночого роду від імен, які закінчуються на ى “аліф максура” 

      (جمُع المقصوِر جْمَع مؤنث  سالما  )

Утворення правильної множини жіночого роду від іменників, які 

закінчуються на (  ا+ء( )جمُع األسماِء الممدودةِ جمَع ُمؤنّث  سالما)  

“П`ять імен“ ( ُاألسماُء الخمســـــة) 

Двовідмінкові імена (الممنوُع من الصَّْرف). “П`ять дієслів” теперішньо-

майбутнього часу ( ُاألفعاُل الخمسة).  

Види допоміжних оголосів ( ِعالماُت اإلعراب الفرعيّة).          

Іменники називного відмінка ( ِأنواُع األسماِء المرفوعة)  
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Складові частини речення.      ُكَّباُت الج ْمل ِة()ُمر   

Підмет і присудок ( ُالُمبتدأُ و الَخبر) Види присудка. (أنواُع الخبر)    

   كان Решта дієслів групи (اسُم كاَن و أخواتِها) ”та її сестри كانَ 

Різновиди присудків дієслів групи “أنواُع خبرِ ”كان   

Випадки перенесення присудка на місце підмета ( قديِم خبِر كاَن على حاالُت ت

خبُر األحرِف الُمشبّهِة بالفعِل )إنَّ ) Частки знахідного відмінка, подібні до дієслів (اسمها

أنواُع  Види присудка часток знахідного відмінка, подібних до дієслів (و أخواتُها

    .(خبِر إّن و أخواتِها

Випадки вживання присудка перед підметом у називному реченні  за 

наявності часток знахідного відмінка,  подібних до дієслів. حاالُت تَْقديم خبر إنَّ و  

 та її граматична роль у називному реченні при  ما Частка أخواتها على اسمها

додаванні до часток, подібних до дієслів ( يَّةُ لدى اتِّصالها ما الكافّةُ و َوظائِفُها  النََّحّوِ

 (باألحرِف الُمشبَّهِة بالفعلِ 

Вживання  َّإِن  та أ نَّ  ف تُح همزِة "إن" و ك سُرها 

 Часткаال  рішучого заперечення ( ال النافية للجنِس).  Умови дії частки    ال

  ()ُشروُط عمِل ال النافيِة للجنِس 

Види підмета-частки рішучого заперечення ال  

   (أنواُع اسِم ال النافيِة للِجنِس )

Підмет дієслівного речення (الفاعل). Узгодження дієслова з підметом 

дієслівного речення . 

Ім`я, яке стоїть замість підмета дієслівного речення пасивного стану 

дієслова (  . (نائُب الفاعل ِ 

Спосіб заміни форми дієслова на (نائب الفاعل). 

Трикореневі дієслова (األفعاُل الثاُلثية) 

Чотирилітерні дієслова (االفعاُل الّرباِعية). П’ятилітерні дієслова (االفعاُل الُخماسية). 

 

 

    

КИТАЙСЬКА МОВА 

 

Фонетика 

Ініціалі та фіналі. Тони. Зміна тонів. Легкий тон. Неповний третій тон. 

Правила транскрипції. Придихові та непридихові приголосні. Тон 

заперечення «不». Еризація китайського складу. Дифтонги та трифтонги. 

 

Ієрогліфіка 

Володіння ієрогліфічним письмом. Знання правил написання ієрогліфів. 

Послідовність написання рис. Знання основних графем та ключів. 

Лексичний матеріал 



 16 

Активне володіння лексичними одиницями (словами, 

словосполученнями, фразеологічними єдностями ) із словників основної та 

додаткової лексики 38 уроків підручника «Практичний курс китайської 

мови» або 4 томів підручника «Новий об’єкт». 

Граматичний матеріал 

Морфологія 

Іменник. Значення та функція іменників. Класи іменників. 

Прикметник. Значення та функції. Граматичні особливості. 

Числівники та рахівні слова. Формування складних числівників. 

Порядкові та кількісні числівники. Використання 两 та 二. Засоби вираження 

приблизної кількості. Китайська система ліку. Особливості  використання 

рахівних слів у сучасній китайській мові. 

Займенник. Значення та функції. Класи займенників. 

Дієслово. Значення та функції. Видо-часові суфікси 了，过，着. Показники 

минулого, доконаного часу. Способи вираження майбутнього часу. 

Вираження тривалості дії. Вираз значення стану або наявності. Результативні 

дієслова: способи утворення та особливості вживання. Модальні дієслова (要, 

会, 可 以, 能, 应 该, 想, 愿 р意). Відмінності у вживанні. 

Прислівник.. Прислівники ступеню 太，多，非常，很.. Службові 

прислівники也，都，还，就，才，再，又，刚，只，已 经  та їх роль у речення.  

Прийменник та прийменникові конструкції. Класифікація та функції. 

Прийменники 在，从，给，对，离，往，向，到. 

Сполучники. Розряди сполучників за значенням. 

Частки. Особливості та функції модальних часток у сучасній китайській 

мові.  了 у функції модальної частки. Модальні частки 了，吧，呢 ，啊，吗. 

Синтаксис 

Структура китайського речення 

Порядок слів у реченні. Речення з різними типами присудка. Речення 

наявності та місцезнаходження. Безособові типи речень. Еліптичні речення.  

Класифікація речень за функціональною метою.  
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Типи питальних речень. Загальне питання, питання шляхом подвоєння 

дієслова, спеціальне питання, альтернативне питання 或 者  та 还 是. Питання 

типу «你 不 是…吗？». 

Утворення речень пасивного строю（被 句子）. Правила побудови речення 

із прийменником 被. 

Означення. Види означень в сучасній китайській мові. Місце означення у 

реченні.  

Додаток. Додаток прямий і непрямий. Непрямий додаток з 

прийменниками (给，对，用，替，跟). Інверсія додатку ( використання 

прийменника 把 ). 

Додаток тривалості. Доповнення кратності дії. Додаток кількості. 

Обставина. Обставина місця, часу, способу дії, ступеню, результату. 

Місце в реченні. Формальні ознаки (оформлення за допомогою службових 

маркерів 地, 得). 

 

 

Способи вираження порівняння: 

Вираження різниця за будь-якою ознакою або властивості (конструкція з 

прийменником 比). Передача значення того, що один предмет поступається 

(або не поступається) іншому в якомусь аспекті (конструкція з дієсловом 有 

або 没 有). Вираз порівняння однакових або схожих за будь-якою ознакою 

предметів (конструкція 跟 ... 一 样 ). Конструкції: A 不 如 B +（那 么 / 这 么  

）+ADJ, V 不 如  V+ADV, A 越 来 越 ADJ/ ADV, 一 天  比 一 天 ; 

 

Використання видільних конструкцій: 是 …的， 连….也， 一 点… 也， 

什么…都; 

Використання заперечних конструкцій: 无 论 / 不 论 /不 管/…也/都; 
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ІСПИТ 

     При вступних випробуваннях для навчання за ОКР   «магістр» в 

Інституті міжнародних відносин вступники складають іспит з іноземної 

мови у формі письмового лексико-граматичного тесту.   Час виконання 

письмового тесту – 120 хвилин. Максимальна кількість балів за тест – 

80. Кількість завдань у тесті може варіюватися залежно від їх 

наповнення.  

 

Зразки тестів з іноземної мови 
  

ЗРАЗОК  ЗАВДАНЬ  ТЕСТУ  З  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 
 

ASSIGNMENT 1. 

Fill in the gaps with the appropriate phrasal verb from the list below. Each 

gap is followed by a definition of the phrasal verb you need. You must write the 

verb in the proper form. 

 ASSIGNMENT 2. 

Sentences 1-10 are incomplete. Choose one phrase from the list below that 

best completes the sentence. You must write the verb in the proper form. 

 ASSIGNMENT 3. 

Choose the most suitable word to complete each sentence. 

 ASSIGNMENT 4. 

Rewrite the following sentences, starting as shown, so that the meaning stays 

the same. 

 ASSIGNMENT 5.  

Insert the correct non-finite form of the verbs given in brackets. 

ASSIGNMENT 6. 

        Translate the following special text into English. 

 

 ЗРАЗОК   ЗАВДАНЬ  ТЕСТУ  З  НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ 

  

AUFGABE 1. 

Setzen Sie in die Sätze die fehlenden Präpositionen und angegebenen 

Substantive mit Adjektiven in dem richtigen Kasus ein. 

 

AUFGABE 2. 
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Ersetzen Sie den Nebensatz durch erweitertes Attribut. 

 

AUFGABE 3. 

Wählen Sie ein richtiges Verb. 

  

AUFGABE 4. 

Verändern Sie die Zeitform des Verbes. 

  

AUFGABE 5. 

Benutzen Sie Konjunktiv für die Wiedergabe der indirekten Rede. 

  

AUFGABE 6. 

      Übersetzen Sie den Fachtext ins Deutsche.  

 

ЗРАЗОК  ЗАВДАНЬ  ТЕСТУ  З  ІСПАНСЬКОЇ  МОВИ 

 

TAREA 1. 

Complete las frases con las preposiciones adecuadas. 

 

TAREA 2. 

Sustituya lo subrayado por SER o ESTAR haciendo las transformaciones 

necesarias. 

 

TAREA 3.  

Complete las siguientes frases con las palabras o expresiones de la lista: 

frotar, ser el colmo, potingues. 

 

TAREA 4. 

Señale la respuesta adecuada.  

 

TAREA 5. 

Explique en español el significado de las expresiones dadas. 
  

TAREA 6. 

Traduzca el texto especial al español. 

 

ЗРАЗОК   ЗАВДАНЬ   ТЕСТУ  З  ФРАНЦУЗЬКОЇ  МОВИ 
   

DEVOIR 1. 

Remplacez dans les phrases 1-10  les points par les groupes de mots donnés 

ci-dessus (les verbes doivent  être utilisés à la forme grammaticale correcte). 

 DEVOIR 2. 

Remplacez les points par les pronoms, prépositions, articles. 
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DEVOIR 3. 

Traduisez en français le texte spécialisé.  

DEVOIR 4. 

Transformez les phrases suivantes de manière à obtenir une proposition 

principale et une proposition subordonnée réunies par une conjonction 

nécessaire. 

DEVOIR 5. 

  Transformez le discours direct en discours indirect. 

DEVOIR 6. 

  Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. 

ЗРАЗОК  ЗАВДАНЬ  ТЕСТУ  З  ІТАЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 

Compito 1.       

 Scegliere il verbo giusto della  lista  e poi metterlo  nella forma conveniente. 

Виберіть правильне  дієслово  з поданого списку і потім поставте його в 

необхідну  форму.  

Compito 2.    

Mettere i verbi  tra parentesi nella forma conveniente  secondo la 

concordanza dei tempi.  

Поставте  дієслова у дужках у необхідну  форму згідно з узгодженням  

часів. 

Compito 3.                                                      

Le frasi 6 -9 trasformare dall'attivo al passivo.  

Речення 6-9  переведіть  з активного  стану  в пасивний стан. 

Compito 4.                                                      

La frase 10 trasformare dal discorso diretto al discorso indiretto secondo   il 

compito. 

Речення 10 переведіть  з прямої  мови  в непряму  мову  згідно з умовою 

завдання. 

Compito 5.                                                      

Scegliere un equivalente giusto. 

Виберіть правильний еквівалент.   
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Compito 6.  

Tradurre  il  testo  speciale in italiano. 

Перекладіть  текст з фаху  на італійську мову. 

(Кількість завдань у роботі може варіюватися залежно від їх 

наповнення). 

 

ЗРАЗОК ТЕСТІВ З АРАБСЬКОЇ МОВИ 

 

1) Виберіть правильний варіант : 

 

 "قطن" يعني فعل .1

 أحيا .1

 عاش .2

 سكن .3

 مكث .4

 

 "شرع" مرادف .2

 جعل (1

 استغرق (2

 اشترع (3

 زال (4

 "متميز" يعني .3

 مهم (1

 بارز (2

 مثمر (3

 مشهور (4

 "مثمر" يعني .4

 منتج .1

 متميز .2

 كبير .3

 مفيد .4

 "بث" يعني فعل .5

 افتتح .1

 أنتج .2

 نشر .3

 بعثر .4

 ._ _ _ يراسلونني أخبارهم أعرف .6

 بسبب   (1

 بسببِ  (2

 فإنني (3
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 ألنهمْ  (4

 .السن _ _ _ كبير إزعاجه أريد ال أنا .7

 ألنهمْ  (1

 بسببي (2

 هألن (3

 السببِ  لهذا (4

 _ _ _ مريضة. االجتماع تحضر لن .8

 ألنك   (1

 ألنكِ  (2

 ألنها (3

 ألنني (4

 .دائما _ _ _ يساعدني الموظف هذا أقدر .9

 لو حتى (1

  حتى (2

 ألنَّ  (3

 ألنه (4

 _ _ _ جميالت. قريبا سيتزوجن .10

 بسببهنَّ  .1

 فهنَّ  .2

 هنَّ  نظرا .3

 ألنهنَّ  .4

 تقريبا. بقرنين القاهرة يس_ _ _ تأس أي الثامن القرن في بغداد مدينة تأسيس تم .11

 ما قبل (1

 قبل   (2

 أنْ  قبل (3

 قبلُ  (4

 أحمد. _ _ _ يسافرُ  محمد سيسافر .12

 ما بعد (1

 أنْ  بعد (2

 بعدُ  (3

 أنَّ  بعد (4

 .المعاصر العربي دباأل _ _ _ جديدة نظرة تقديم لىإ 39 بيروت مهرجان يهدف .13

 في (1

 على (2

 ب (3

 إلى (4

 صحفي. _ _ _ مؤتمر قرر خطابه إلقاء بعد .14

 عقدُ  (1

 بعقد   (2

 عقد   (3

 عقدِ  في (4

 األوكراني باألدب _ _ _ _ _ مهتم العربي باألدب مهتم الطالب هذا .15

 حيثُ  .1

 أنه كما .2

 باإلضافةِ  و .3
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 أيضا   كما .4

 الكتاب. هذا تقرأ أن _ _ _ _ _ _ عليها .16

 يجبُ  كان (1

 يجب   أن كان (2

 تجبُ  كانت (3

 يجب   كان (4

 العرب. تقاليد على _ _ _ باهتمام أزال ال و اطلعت .17

 هذا أفعلُ  أن .1

 يطلع   أن .2

 أطلعُ  .3

 أطلع   .4
 

 

 

2 ) Перекладіть арабською мовою: 

 

 

 

    ЗРАЗОК ТЕСТУ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

第 1 题  (15 балів) 

请 选 出 正 确 答 案. Оберіть правильну відповідь: 

Зразок:  A 反 映    B 陪    C 温    度    D 堵 车    E 来  得 及    F 肯定  

例如：A：今天真冷啊，好像白天最高（  C  ）才2°C。  

B：刚才电视里说明天更冷。  

 

第 2 题   (10 балів) 

请选出与试题内容一致的一项. Оберіть речення, що найбільше 

відповідають змісту поданих уривків текстів: 

Зразок: 从 1995 年开始，学校每年举行一次演讲比赛，到现在已经是第 

15 届了。 

今年的比赛定在下周六，对于这场比赛，我非常有把握，我要争取发挥

出最好水平，你们就等我的好消息吧。  

A 比赛安排在周六下午  

B 我每年都参加这个比赛  

C 我对这次比赛很有信心  

D 这场比赛的水平不是很高  

 
第 3 题  (15 балів) 

完成句子. Складіть речення із поданими ієрогліфами. 
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例如：那  座 桥  800年                                      的    历史    有    了  

 

那座桥有800年的历史了。 

             
第4题 （40 балів） 

 

把 课 文 从 中 文  翻 译 成 乌 克 兰 语. Перекладіть текст з української мови 

на китайську. 
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Київ – 2017 

 
         Ця програма призначена  для осіб,  що   вступають на навчання до 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за ОКР «магістр»:  спеціальності «Зовнішня 

політика», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні фінанси та 

інвестиції», «Міжнародна журналістика». Передбачається, що вступники   

володіють іноземною мовою в обсязі, наближеному до програми з іноземної 

мови кафедри іноземних мов Інституту і мають певні навички  володіння 

іноземною мовою у побутовій, соціально-культурній, суспільно-політичній  і 

науковій сферах та лексичний запас, що дозволяє спілкуватися в цих  сферах 

в усній і письмовій формі.  

  

  Вступники повинні мати такі уміння: 

1. Читати  художні, публіцистичні і наукові тексти  іноземною мовою з  

подальшим викладенням основного змісту прочитаного.   

       2.  Вести бесіду   на побутові,  соціально-культурні, суспільно-політичні  

і наукові теми.   

       3.  Розуміти усне мовлення співрозмовника, лектора, а також основну 

інформацію аудіотексту  засобів масової інформації. 

4.  Робити на основі прочитаних  публіцистичних та наукових текстів, а 

також аудіотекстів повідомлення з адекватним лексико-граматичним 

оформленням.   

5. Перекладати із словником суспільно-політичні, наукові тексти та 

тексти на соціально-культурні теми з іноземної мови на українську і з 

української мови на іноземну. 

           Відповідно вступники  до магістратури повинні мати адекватну 

лінгвістичну і комунікативну підготовку. Знання лексики іноземної мови 

включає, крім частотних, загальноуживаних лексичних і фразеологічних 

одиниць, притаманних побутовій, соціально-культурній і суспільно-

політичній сферах,  лексику, що обслуговує таку тематику: 

 Всеосяжний мир і безпека. Зони напруження 

 Зовнішня та внутрішня політика України  

 Зовнішня та внутрішня політика країни, мова якої вивчається 

 Конституція України 

 Культурна спадщина та розвиток націй.   

 Людина і довкілля, захист навколишнього середовища 

 ООН,  ЮНЕСКО та інші міжнародні організації 

 Освіта в Україні і в країні, мова якої вивчається    

 Права людини  

 Проблеми молоді у сучасному світі 
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 Роль масової інформації у сучасному світі 

ІСПИТ 

     При вступних випробуваннях для навчання за ОКР   «магістр» в 

Інституті міжнародних відносин вступники складають іспит з іноземної 

мови у формі письмового лексико-граматичного тесту.   Час виконання 

письмового тесту – 120 хвилин. Максимальна кількість балів за тест – 

100.  Кількість завдань у роботі може варіюватися залежно від їх 

наповнення.  

Зразки тестів з іноземної мови 
  

ЗРАЗОК   ТЕСТУ  З  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 
 

PAR

T I 

READING 

 

TAS

K 1.1 

5.0 

You are going to read a conversation. For questions (1-5), choose 

the answer from the list (A-H) to complete the conversation. There are 

two extra items that you do not need to use. There is an example at the 

beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте діалог. Для відповідей під номерами 1-5 оберіть 

фрази зі списку А-Н, що наведений нижче. У наведеному списку є 

дві зайві фрази. Приклад наведений на початку завдання під 

номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 

TAS

K 1.2 

7.0 

You are going to read an article. Eight paragraphs have been 

removed from the article. Choose from the paragraphs (A-I) the one 

which fits each gap (6-12). There is one extra paragraph which you 

do not need to use. There is an example at the beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте статтю, з якої було вилучено вісім абзаців. З 

запропонованих варіантів А-І оберіть абзаци для заповнення 

пропусків під номерами 6-12. У списку є зайвий абзац. Приклад 
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наведений на початку завдання під номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 
 

TAS

K 1.3 

7.0 

You are going to read an article. Choose the most suitable heading 

from the list (A-I) for each part (13-19). There is one extra heading 

that you do not need to use. There is an example at the beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте статтю. З запропонованих варіантів А-І оберіть 

заголовки для позначення частин статті під номерами 13-19. У 

списку є зайвий заголовок.  Приклад наведений на початку 

завдання під номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 

 

TAS

K 1.4 

15.0 

You are going to read some statements about crime prevention. 

For questions (20-34), choose the answer from the statements (A-E). 

Some of the statements may be chosen more than once. When more 

than one answer is required, these may be given in any order. There is 

an example at the beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте твердження про запобігання злочинності. З 

запропонованих варіантів А-Е оберіть відповіді на питання під 

номерами 20-34. Варіанти можуть використовуватися декілька 

разів. Якщо правильною є більш ніж одна відповідь, літери 

позначаються в будь-якому порядку  Приклад наведений на 

початку завдання під номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 

PART 

II 

WRITING 

 

TAS

K 2.1 

15.0 

For questions (35-49), read the following text and think of the 

word which best fits each gap. Use only one word in each gap. There 

is an example at the beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте текст. Для відповідей під номерами 35-49 оберіть 
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одне слово, яке найкращим чином підходить граматично та за 

значенням для кожного пропуску. Використовуйте лише одне 

слово. Приклад наведений на початку завдання під номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 
 

TAS

K 2.2 

14.0 

For questions (50-63), complete the second sentence so that it has 

a similar meaning to the first sentence. Use the word given and other 

words to complete each sentence. Use two to five words. Do not 

change the word order. There is an example at the beginning (0). 

Write only the missing words IN CAPITAL LETTERS on the 

separate answer sheet. 

Для відповідей під номерами 50-63 доповніть друге речення 

так, щоб воно найкращим чином відповідало значенню першого 

речення. Використовуйте слова, які вже наведені у другому 

реченні. Дозволяється використовувати від двох до п’яти слів. Не 

дозволяється змінювати порядок слів. Приклад наведений на 

початку завдання під номером (0). 

Запишіть на листку відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ лише 

слова, які доповнюють друге речення. 

 

PART 

III 

USE OF ENGLISH 

 

TAS

K 3.1 

10.0 

For questions (64-73), read the text below and chose the most 

appropriate words from the list (A-M) for each gap. There are two 

extra words that you do not need to use. There is an example at the 

beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте текст. Для відповідей під номерами 64-73 оберіть 

один з запропонованих варіантів А-М, який найкращим чином 

підходить для кожного пропуску. У наведеному списку є два 

зайвих варіанти. Приклад наведений на початку завдання під 

номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 

 

TAS

K 3.2 

12.0 

For questions (74-85), read the text below and decide which 

answer (A, B, C or D) best fits each gap. There is an example at the 

beginning (0). 
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Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте текст. Для відповідей під номерами 74-85 оберіть 

один з запропонованих варіантів (A, B, C або D), який найкращим 

чином підходить для кожного пропуску. Приклад наведений на 

початку завдання під номером (0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 

 

TAS

K 3.3 

15.0 

For questions (86-100), read the text below and decide which lines 

of the text contain unnecessary words. Write the unnecessary word in 

the box. Indicate the correct lines with a tick (). There is an example 

at the beginning (0). 

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate 

answer sheet. 

Прочитайте текст. Для відповідей під номерами 86-100 

визначте, у якому з його рядків є зайве слово. Впишіть це слово під 

відповідним номером у листку відповідей. Якщо у рядку немає 

зайвих слів, позначте його () під відповідним номером у листку 

відповідей. Приклад наведений на початку завдання під номером 

(0). 

Позначте Ваші відповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ на листку 

відповіді. 

  

 

ЗРАЗОК   ТЕСТУ  З  НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ 
 

AUFGABE 1. Rekonstruieren Sie den Dialog. Ordnen Sie die Fragen richtig 

ein. 

Відновіть діалог. Упорядкуйте питання та відповіді. 

 

AUFGABE 2. Sie suchen für einige Bekannte Ansprechpartner. 

Schreiben Sie den Buchstaben für die passende Beschreibung hinter die 

Nummer. Jeder Ansprechpartner kann nur einmal gewählt werden. Es gibt 

nicht für jede Person eine geeignete Institution. 

Ви шукаєте контактну особу для своїх знайомих. 

Зазначте літеру відповідного опису після номеру. Контакт може бути 

обраний лише один раз. Відповідна інституція є не для всіх осіб. 

 

AUFGABE 3. Lesen Sie den folgenden Text zuerst einmal ganz. Welches 

Wort passt in die Lücke? Markieren Sie die richtige Lösung a, b oder c. 
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Прочитайте текст. Яке слово пропущено? Виберіть правильну відповідь а, 

b або с. 

 

AUFGABE 4. Ordnen Sie den Brief richtig zu. 

Упорядкуйте лист. 

 

AUFGABE 5.  Schreiben Sie zusammengesetzte Wörter in gleicher 

Reihenfolge aus. (Pp. 60 – 69) 

Випишіть складні слова у зазначеному порядку (пп.60 – 69) 

 

AUFGABE 6. Ergänzen Sie die Präpositionen. 

Вставте прийменники. 

 

AUFGABE 7. Ersetzen Sie den fettgedruckten Satz durch eine synonymische 

grammatische Konstruktion. 

Замініть виділені частини синонімічними граматичними конструкціями. 

  

(Кількість завдань у роботі може варіюватися залежно від їх наповнення). 

 

ЗРАЗОК  ТЕСТУ  З  ФРАНЦУЗЬКОЇ  МОВИ 
 

DEVOIR 1.  (10 балів) 

Faites le dialogue.  Складіть діалог. 

Зразок:      - A qui dois-je m’adresser? 

                   - _____________________. 

DEVOIR 2. (10 балів) 

Après avoir lu le texte choisissez les phrases correspondant au sens du 

texte. 

 Прочитайте текст. Оберіть фрази, які відповідають змісту тесту. 

DEVOIR 3. (10 балів) 

Complétez les fragments du texte donné dans la colonne 1 par les 

fragments de la colonne 2. Mettez-les à lʼordre logique. 

    Доповніть фрагменти тексту у колонці 1 фрагментами з колонки 2. 

На листку відповіді проти кожної цифри поставте відповідну літеру. 

Розташуйте фрагменти у логічній послідовності. 

 

DEVOIR 4. (10 балів) 

Transformez les phrases suivantes en commençant par le mot ou le groupe 

de mots donnés.   

Трансформуйте  наступні фрази, починаючи їх із даного слова чи 

словосполучення. 
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DEVOIR 5. (10 балів) 

Lisez les réponses de ces dix personnes interrogées sur leur profession et 

devinez ce quʼelles font. Ecrivez le numéro de la réponse et une lettre 

choisie à côté. 

     Прочитайте відповіді десяти   осіб, яких опитують щодо їх професії і   

здогадайтесь, чим вони займаються. Напишіть номер відповіді і поруч 

обрану літеру.  

 

DEVOIR 6. (10 балів) 

     Remplacez les mots soulignés par les synonymes donnés ci-dessus. 

  Замініть підкреслені слова синонімами, що надані вище. 

DEVOIR 7. (10 балів) 

    Remplacez les points par les antonymes donnés ci-dessus.: 

   Замініть підкреслені слова антонімами, що надані вище. 

DEVOIR 8. (10 балів) 

   Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui   

conviennent. 

  Дієслова в дужках поставте у відповідному способі і часі. 

DEVOIR 9. (10 балів) 

   Remplacez les points par les pronoms, prépositions, articles. 

   Замість крапок уживіть необхідні займенники, прийменники,    

сполучники. 

DEVOIR 10. (10 балів) 

Parmi les mots donnés ci-dessous choisissez ceux qui conviennent. Les  

verbes doivent être mis à la forme correcte. 

  Серед слів, що надані після тексту, оберіть ті, які до нього  підходять.    

Дієслова повинні бути вжиті у правильній формі. 

(Кількість завдань у роботі може варіюватися залежно від їх 

наповнення). 

 

ЗРАЗОК   ТЕСТУ  З  ІСПАНСЬКОЇ  МОВИ 

 
TAREA 1.  Relacione a las personas 1-6 con los textos que informan sobre 

ellas A-J. 

 Зіставте осіб 1-6 з текстами, які містять інформацію про них. (6 балів) 

 

TAREA 2. Relacione las preguntas 7-12 con los textos A, B, C. 

 Зіставте питання 7-12 з текстами А, В, С. (6 балів) 

 

TAREA 3. Lea el texto del que se han extraído algunos fragmentos. Decida en 
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qué lugar del texto va cada uno de los fragmentos extraídos. 

 Прочитайте текст, з якого видалили деякі фрагменти. Вирішіть, в якому 

місці тексту стоїть кожен із видалених фрагментів. (6 балів) 

 

TAREA 4. Lea el texto y las preguntas sobre él. Marque la opción correcta. 

 Прочитайте текст і питання до нього. Виберіть правильний варіант 

відповіді. (10 балів) 

 

TAREA 5. ¿En qué situación diría usted las siguientes expresiones? Marque 

la opción correcta. 

 В якій ситуації Ви використали б наступні вирази. Виберіть правильний  

варіант. (10 балів) 

 

TAREA 6. Rellene los huecos del texto siguiente con una de las tres opciones 

que se le proponen. 

 Заповніть пропуски в тексті одним із трьох варіантів, які пропонуються. 

(15 балів) 

 

TAREA 7. Sustituya una palabra en negrita que no es adecuada por alguna de 

las palabras de la lista. 

 Замініть слово, виділене жирним шрифтом, яке не відповідає змісту, 

одним зі слів із списку. (20 балів) 

 

TAREA 8. Marque la opción correcta. 

 Виберіть правильний варіант. (27 балів) 

 

(Кількість завдань у роботі може варіюватися залежно від їх 

наповнення). 

 


