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ВСТУП 

Інтеграція української освіти в єдину загальноєвропейську  вимагає 

розв’язання стратегічних завдань модернізації сучасної освіти України. 

Одним із найважливіших завдань на сучасному етапі є забезпечення якості 

підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів.  Сучасні 

процеси  розвитку інноваційних технологій та процеси глобалізації 

економіки  призводять до змін у вимогах, що висуваються до 

кваліфікаційної підготовки сучасного фахівця в галузі сільського 

господарства і вимагають високого рівня володіння англійської мови. 

       Отже, навчання англійської мови є важливим засобом формування 

професійної компетентності для спеціаліста аграрної галузі, володіння 

англійською мовою дає можливість випускникам розширити коло 

професійних  знань, спілкуватись з фахівцями інших країн відповідної сфери 

діяльності, та реалізувати свою соціальну та професійну мобільність.  

       Контроль якості рівня володіння англійської мови відбувається під час 

перевірки знань з граматики та лексики. 

Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання на 

освітньому ступені «Магістр» створена з урахуванням базових вимог і 

завдань завершального етапу курсу вивчення іноземної мови на освітньому 

ступені «Бакалавр». Вступники до Одеського державного аграрного 

університету на програму освітнього ступеня  «Магістр» повинні 

Знати: 

-лексичний матеріал загального спрямування та матеріал за 

програмною фаховою тематикою; 

         - основні мовні  категорії, які лежать в основі граматики сучасної 

англійської мови; 

        -граматичні правила утворення речень; 

Вміти: 

- розуміти фахові тексти  з англійської мови, знаходити інформацію 

відповідно до завдання, аналізувати й зіставляти інформацію; 
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аналізувати й зіставляти інформацію; ідентифікувати та 

вибирати правильні формулювання для вживання в мові певних 

лексичних одиниць та граматичних конструкцій у процесі писемного 

спілкування.  

 Мета вступного випробування – перевірка та оцінювання 

знань, практичних навичок та вмінь здобувачів з метою визначення 

рівня навчальних досягнень відповідно до вимог чинних навчальних 

програм та критеріїв оцінювання.  

В цілому, метою тестування з англійської мови є перевірка 

відповідності знань, умінь і навичок вступників програмним вимогам, 

з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовленості 

вступників для отримання освітнього ступеня  «Магістр». 
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1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ 

Тестові випробування з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ містять: 

а) граматичний матеріал: 

1.Артикль:загальне поняття про вживання артикля. Вживання неозначеного 

(а, аn) і означеного (the) артиклів. Відсутність артикля. 

2. Іменник: його функції у реченні, утворення множини іменників, злічувані 

та незлічувані іменники.  

3. Займенники: особовий, присвійний, вказівний, зворотний. 

4. Дієслово: основні форми дієслова; неправильні дієслова; модальні 

дієслова; видо-часові форми дієслів активного та пасивного стану: 

утворення, вживання не особових форм дієслова ( інфінітив, герундій, 

дієприкметник). 

5. Прийменник.  

6. Прикметник: ступені порівняння (загальні правила та окремі випадки). 

7. Прислівник: особливості вживання, ступені порівняння. 

8. Прості речення: розповідні, питальні, спонукальні речення; порядок слів у 

простому поширеному реченні; заперечення у реченні. 

9. Складні речення: складносурядні і складнопідрядні речення; порядок слів 

у реченні; типи питань, умовні речення. 

10. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. 

11. Числівник. 

12. Словотворення: Основні форми словотворення іменників, 

прикметників, дієслів та прислівників. Найважливіші суфікси і префікси. 

 

б) лексичний матеріал фахового спрямування: 

   Відповідно до змісту робочої  і навчальної програми  перелік фахових тем 

для спеціальностей  201 – Агрономія,  202– Захист і карантин  рослин, 203 

– Садівництво та  виноградарство: 

1. Сільське господарство та його галузі. 

2. Класифікація сільськогосподарських культур. 

3. Зернові культури. Особливості їх вирощування. 

4. Технічні культури. Особливості їх вирощування. 

5. Сільське господарство Великобританії. 
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6. Екологічні проблеми.  

7. Види добрив: органічні і неорганічні 

8. Садівництво. 

9. Сільське господарство України.  

10. Виноградарство. 

 

 

   Відповідно до змісту робочої  і навчальної програми  перелік фахових тем 

для спеціальностей 071- Облік і оподаткування, .051-Економіка , 073 - 

Менеджмент 

 

1. Основні поняття економіки. 

2. Макроекономіка і мікроекономіка. 

3. Економічні системи. Особливості ринкової системи. 

4. Основні складові ринкового механізму: попит і пропозиція. 

5. Форми підприємницької діяльності у галузі сільського господарства.  

6. Джерела фінансування. Фінансовий менеджмент. 

7. Маркетинг. 

8. Статистика. 

9. Банкова система. 

10. Форми бізнесу. 

 

   Відповідно до змісту робочої  і навчальної програми  перелік фахових тем 

для спеціальності 208 – Агроінженерія 

 

1. Типи сільськогосподарських тракторів. 

2. Сільськогосподарські машини та їх використання. 

3. Комбайни. 

4. Двигун внутрішнього згоряння, його будова.  

5. Механізація сільського господарства. 

6. Дизельні двигуни. 

7. Механічна передача. 

8. Технічне обслуговування сільськогосподарського обладнання та техніки. 

9. Автоматизація. 

10. Сучасна сільськогосподарська техніка. 

 

   Відповідно до змісту робочої  і навчальної програми  перелік фахових тем 

для спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій  

 

1. Земельна реформа в Україні.  

2. Кадастрові карти, їх основні характеристики. Картографічне зображення. 

3. Інформаційна система власності. 

4. Екологічні проблеми землеробства. 

5. Кадастрова зйомка. 

6. Землевпорядкування. 
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7. Геодезія та основні геодезичні поняття.  

8. Геодезичні прилади. 

9. Географічні інформаційні системи. 

10. Основні форми власності земельних ділянок. Поділ та формування 

власності. 

 

 

   Відповідно до змісту робочої  і навчальної програми  перелік фахових тем 

для спеціальностей  211- Ветеринарна медицина,   212 – Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза 

1. Анатомія тварин.  

2 Внутрішні хвороби тварин. 

3. Інфекційні хвороби тварин. 

4. Ветеринарна служба. 

5. Мікробіологія. 

6. Хірургічні хвороби тварин. 

7. Фізіологія тварин.  

8. Ветеринарна санітарія та гігієна. 

9 Ветеринарна мікробіологія. 

10. Ветеринарна імунологія. 

 

   Відповідно до змісту робочої  і навчальної програми  перелік фахових тем 

для спеціальності  204 – Технологія виробництва та  переробки продукції 

тваринництва  
 

1.  Раціон та годівля сільськогосподарських тварин.  

2. Основи розведення тварин. 

3.Вітаміни у раціоні сільськогосподарських тварин . 

4. Технології виробництва свинини. 

5. Технології виробництва яловичини. 

6.Годівля корів. 

7. Годівля  свиней.  

8.Свинарство. 

9. Породи сільськогосподарських тварин в Україні. 

10.Умови утримання сільськогосподарських тварин. 
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2. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

      Вступне випробування з англійської мови передбачає виконання двох 

екзаменаційних завдань з практичних аспектів англійської мови. Об’єктом 

іспиту є професійно-практичні вміння здобувачів.  

Тестові завдання складаються із 80 питань, які  поділені на дві 

частини: 

У частині 1 пропонується 70 завдань з грамматики англійської 

мови, де правильною є лише  одна відповідь. За правильне розв’язання 

кожного завдання вступник отримує 1 бал.  Відповідно за правильне 

розв’язання усіх завдань частини 1 вступник отримує 70 балів. 

У частині 2 пропонується 10 лексичних завдань на  встановлення 

відповідності чи встановлення правильної послідовності. За правильне 

розв’язання одного питання вступник може отримати  3 бали  за кожну 

правильно встановлену відповідність чи послідовність. Максимальна 

кількість балів за правильне вирішення завдань частини 2 – 30 балів. 

              Відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється в 0 

балів. 

  

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Вступний іспит здійснюється за допомогою тестового контролю 

знань. Завдання, які виносяться на вступне випробування оцінюються за 

200-бальною шкалою. Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за 

загальною сумою балів, набраних вступником за результатами тестування, 

яка може знаходитись в межах від 101 до 200 балів. Максимальна кількість 

балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання вступного 

іспиту – 200 балів, a мінімальна кількість балів для подальшої участі у 

конкурсному відборі повинна складати 124 бали. 

Час виконання тестових завдань становить 90 хвилин. 
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