
 



Під час співбесіди граматичні явища перевіряються у межах наступного 

граматичного матеріалу: 

 

Іменник (The Noun) 

Рід, число іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині або тільки в 

множині. Правила правопису множини іменників. Окремі випадки утворення 

множини іменників. Присвійний відмінок іменника. 

 

Артикль (The Article) 

Види артиклів: означений, неозначений. Основні функції означеного та 

неозначеного артиклів. Основні правила вживання артиклів. Відсутність артиклю. 

 

Дієслово (The Verb) 

Поняття про дієслово. Особова та неособова форми дієслова. Правильні та 

неправильні дієслова. Смислові, допоміжні, напівдопоміжні та модальні дієслова. 

Спосіб. Стан. 

 

Група Simple 

• Теперішній простий час (Present Simple). Утворення Present Simple. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Дієслова ‘to be’ та ‘to have’ в 

Present Simple. Обставини часу, які вживаються у Present Simple: always, often, 

usually, regularly, daily, every day, never, seldom, rarely, sometimes. Вживання Present 

Simple. 

• Минулий простий час (Past Simple). Утворення Past Simple. Стверджувальна, 

питальна та заперечна форми. Дієслова ‘to be’ та ‘to have’ в Past Simple. 

Утворення в Past Simple правильних та неправильних дієслів. Обставини часу, які 

вживаються у Past Simple: yesterday, the day before yesterday, yesterday morning, last 

week, two days ago, the other day, in 2004. Вживання Past Simple. 

• Майбутній простий час (Future Simple). Утворення Future Simple. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Обставини часу, які вживаються у 

Future Simple: tomorrow, the day after tomorrow, next week, in two days. Вживання 

Future Simple. 

 

Група Continuous 

• Теперішній тривалий час (Present Continuous). Утворення Present Continuous. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Present Continuous. 

Дієслова, які не вживаються у тривалій формі. 

• Минулий тривалий час (Past Continuous). Утворення Past Continuous. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Past Continuous. 

• Майбутній тривалий час (Future Continuous). Утворення Future Continuous. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Future Continuous. 

 

Група Perfect 



• Теперішній перфектний час (Present Perfect). Утворення Present Perfect. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Обставини часу, які вживаються у 

Present Perfect: today, this morning, all day, just, already, ever, never, yet, this year, 

since 

1999, for two days. Вживання Present Perfect. Вживання Past Simple та Present 

Perfect. 

• Минулий перфектний час (Past Perfect). Утворення Past Perfect. 

Стверджувальна, 

питальна та заперечна форми. Вживання Past Perfect. Вживання Past Perfect зі 

сполучниками hardly … when, scarcely … when, no sooner … than. Вживання Past 

Simple та Past Perfect.  

• Майбутній перфектний час (Future Perfect). Утворення Future Perfect. 

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Future Perfect. 

 

Група Perfect Continuous 

• Теперішній перфектно-тривалий час (Present Perfect Continuous).Утворення 

Present Perfect Continuous. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання 

Present Perfect Continuous. Вживання Present Perfect, Present Continuous та 

Present Perfect Continuous. 

• Минулий перфектно-тривалий час (Past Perfect Continuous). Утворення Past 

Perfect Continuous. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Past 

Perfect Continuous. Вживання Past Continuous та Past Perfect Continuous. 

• Майбутній перфектно-тривалий час (Future Perfect Continuous). Утворення 

Future 

Perfect Continuous. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання 

Future 

Perfect Continuous. Вживання Future Simple, Future Continuous та Future Perfect 

Continuous. 

 

Модальні дієслова (The Modal Verbs) 

• Поняття модальності. Вживання модальних дієслів: can, may, might, could, 

must, 

should, ought, to be + infinitive, to have + infinitive, shall, will, would, dare, need.  

• Модальні дієслова, які мають значення можливості виконання дії: can – could, 

may – might; сполучення: to be to, to be able, to be allowed. Модальні дієслова, які 

мають значення необхідності виконання дії: should, ought, shall, dare, need; 

сполучення: to be to, to have to. Вживання дієслів: will, would. Модальні еквіваленти. 

 

Пасивний стан (The Passive Voice) 

• Утворення часів пасивного стану: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Future Simple Passive, Present Continuous Passive, Past Continuous Passive, Present 

Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. Вживання The Passive 

Voice. 



• Вживання часів в пасивному стані. Шляхи перекладу пасивного стану на рідну 

мову. 

 

Узгодження часів (The Sequence of Tenses) 

Загальні правила вживання узгодження часів англійського дієслова. Часи в 

залежних додаткових реченнях, залежних часу та в головному реченні. Обставини 

часу, займенники та модальні дієслова в підрядних реченнях. 

 

Умовний спосіб (The Subjunctive Mood) 

Синтетичні та аналітичні форми умовного способу. Форми індикативного та 

наказового способів. Вживання умовного способу в простих реченнях. Вживання 

умовного способу в складних реченнях. Вживання Zero Conditional, First Conditional, 

Second Conditional, Third Conditional, Mixed Conditional. Шляхи перекладу 

умовного 

способу на рідну мову. 

 

Неособові форми дієслова (The Non-Finite Forms of the Verb) 

• Інфінітив (The Infinitive). Номінальні та дієслівні характеристики інфінітиву. 

Вживання інфінітиву. Вживання інфінітиву без частки to. Різноманітні форми 

інфінітиву (група, стан). Функції інфінітиву у реченні. Інфінітивні конструкції: 

складний додаток з інфінітивом (The Complex Object), складний підмет з 

інфінітивом 

• (The Complex Subject), прийменниковий інфінітивний комплекс (The for – to – 

Infinitive Construction). Модальні дієслова з інфінітивом. Вживання інфінітиву у 

виразах: to be sorry, to be glad. 

• Дієприкметник (The Participle). Двояка природа дієприкметника. Утворення 

дієприкметників. Форми дієприкметників. Значення та вживання Present Participle. 

• Значення та вживання Past Participle. Функції дієприкметника в реченні. 

Предикативні конструкції з дієприкметником: складний додаток з дієприкметником 

(The Complex Object), складний підмет з дієприкметником (The Complex Subject), 

абсолютні дієприкметникові конструкції (The Absolute Participial Constructions). 

Пунктуація в реченнях з дієприкметником. 

• Герундій (The Gerund). Дієслівні та іменникові властивості герундія. Форми 

герундія. Вживання герундія. Функції герундія в реченні. Предикативні конструкції 

з герундієм. Герундій та інфінітив. Герундій та дієприкметник. Герундій та 

віддієслівний іменник. Шляхи перекладу герундія на рідну мову. 

 

Лексичний матеріал перевіряється у межах наступних тем: 

 

1. Я і моє оточення: cім’я, родичі, друзі. (Мy surroundings and I: family, relatives, 

friends). 

2. Характер та зовнішність. (Character and appearance). 

3. Помешкання: кімната, квартира, будинок, сучасні зручності. (Dwelling: a 

room, a 



flat, a house, modern conveniences). 

4. Робочий день: розпорядок дня. (Working day: daily routine). 

5. Вихідний день: організація дозвілля, канікули, подорожі, спорт. (A rest day: 

leisure, holidays, travelling, sport). 

6. Погода та погодні умови: пори року, прогноз погоди, клімат. (Weather and 

weather 

conditions: seasons, weather forecast, climate). 

7. Магазини та покупки, їжа: продовольчі та непродовольчі магазини, заклади 

громадського харчування. (Shops and shopping, meals: food shops and outfitter’s 

shops, 

establishments of public food consumption). 

8. Міста та столиці: міста України, Київ-столиця України, міста Великобританії, 

Лондон – столиця Великобританії (Cities and capitals: cities and towns of Ukraine, 

Kyiv – the capital of Ukraine, cities and towns of Great Britain, London – the capital 

of 

Great Britain). 

9. Загальні відомості про Україну: географічне положення та політична 

система. 

(General information about Ukraine: geographical position and political system). 

10.Загальні відомості про Великобританію. (General information about Great 

Britain: 

geographical position and political system). 

11.Освіта в Україні: cистема освіти України, вища освіта в Україні. (Education 

in 

Ukraine: educational system of Ukraine, higher education in Ukraine). 

12.Освіта у Великобританії: cистема освіти Великобританії, вища освіта у 

Великобританії. (Education in Great Britain: educational system of Great Britain, 

higher 

education in Great Britain). 
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