
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ» 

для кандидатів на здобуття ступеня вищої освіти бакалавра  

за спеціальностями 081 «Право», 053 «Психологія»  

на основі повної загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ - 2019 

  



2 

 

Пояснювальна записка 

Упродовж останніх років в Україні відбулись суттєві зміни в галузі 

мовної освіти, серед яких затвердження нових стандартів з іноземних мов для 

загальноосвітньої школи, що відповідають європейським рекомендаціям, та 

прийняття програми, що запроваджує незалежне оцінювання і моніторинг 

якості освіти у формі тестів.  

Вступники, які не мають сертифікатів Українського центру оцінювання 

освіти і яким надано право проходити вступне випробування з іноземної мови у 

ЗВО у формі вступного іспиту з іноземної мови. Таке випробування є 

ефективним засобом перевірки і дає можливість всебічно перевірити знання з 

іноземної мови відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів, а також згідно з програмою Міністерства освіти і науки 

України з іноземних мов для вступників до закладів вищої освіти.  

Програму вступного випробування з іноземної мови укладено з 

урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою 

з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл.  

У вступників повинні бути сформовані мовні навички: фонетичні, 

лексичні та граматичні, розвинуті мовленнєві вміння. Вступник повинен мати 

фактичні знання соціокультурного і краєзнавчого характеру. 

У вступника повинні бути сформовані здібності та готовність 

спілкуватися, використовуючи чотири види мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, говоріння, письмо. 

 

Метою вступного випробування є перевірка рівня знань з іноземної мови; 

засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності (письмової та усної) в рамках 

літературної норми, основна увага приділяється комунікативному, 

ситуативному і текстуальному підходам.  

 

Вступник повинен:  

 вільно спілкуватися іноземною мовою із дотриманням орфоепічних, 

граматичних, лексичних і стилістичних норм в усній та письмовій формах 

мовленнєвої діяльності,  

 вести бесіду в різних ситуаціях загального та професійного 

спрямування, вміти коректно будувати різні типи запитань  

 демонструвати практичне володіння мовленням на рівні програмних 

вимог.  
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Вимоги щодо практичного володіння вступниками 

видами мовленнєвої діяльності 

 

Вступник повинен мати такий обсяг знань, навиків і умінь з іноземних мов:  

 

1. Розуміння 

а) аудіювання 

 

Вступник повинен розуміти мову в обсязі тематики, визначеної 

програмою загальноосвітньої школи: сприймати мовлення іншої особи як при 

безпосередньому спілкуванні, так i у вiдео- та аудiозаписах; усвідомлювати 

зміст матеріалу та його функціонально-стилістичні особливості; розуміти 

висловлювання з тем у приватній, публічній, професійній та освітній сферах, а 

також автентичні тексти пізнавального та краєзнавчого характеру.  

 

б) читання 

 

Вступник  повинен розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів i 

стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих 

знаків, зі швидкістю читання 300 друкованих знаків за хвилину. Текст може 

містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% 

незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.  

Розуміння прочитаного перевіряють шляхом часткового усного перекладу 

тексту на рідну мову, переказу тексту іноземною мовою, формулювання 

запитань різних типів, які розкривають зміст прочитаного тощо.  

 

2. Говоріння 

а) діалогічне мовлення 

 

Вступник повинен адекватно i без попередньої підготовки досить вільно 

спілкуватися зі співрозмовником; чітко реагувати на почуте під час 

спілкування; брати участь у бесіді i вести діалог у межах програмної тематики, 

реалізуючи необхідні комунікативні функції адекватно використовувати у 

спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що 

стосуються лінгвокраїнознавчої сфери i надають спілкуванню більшої 

виразності, емоційності та переконливості; використовувати у процесі 

спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічної єдності та 

формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мову якої вивчають, а саме: 

для ініціювання, підтримування i завершення спілкування для аргументації 

власної точки зору i для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.  

Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах 

заданої ситуації. Вступник повинен вміти як реагувати на репліки 

екзаменатора, так i стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін 

інформацією повинен складатися із запитань i відповідей, реплік-реакцій i 
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реплік-спонукань загальна кількість яких не менше 5, окремі з реплік (1–2) – не 

менш ніж з 2–3 фраз.  

 

б) монологічне мовлення 

 

Вступник повинен без попередньої підготовки висловлюватись у межах 

ситуацій, окреслених певними сферами спілкування i тематикою, 

передбаченими програмою, достатньо повно передавати зміст прочитаного, 

побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи своє ставлення до 

осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно i 

аргументовано висловлюватись у зв’язку з обговорюваними проблемами, 

переконливо i обґрунтовано доводити свою точку зору i своє ставлення до них.  

Монологічне висловлювання повинно містити різноманітні мовленнєві 

структури, відповідати мовним (фонетичним, лексичним, граматичним) 

нормам, бути зв’язним, логічним i послідовним. Обсяг висловлювання – не 

менше 15 фраз.  

 

3. Письмо 

 

Вступник повинен мати знання та навички з орфографії іноземної мови, 

володіти функціональними стилями письмового мовлення в межах, визначених 

програмою.  

Письмові завдання базуються на основах граматики i сполучуваності слів 

іноземної мови. Вступник повинен вміти письмово перекласти речення з рідної 

на іноземну мову,  дотримуючись орфографічних, лексичних i граматичних 

норм. Обсяг завдання – 5 речень.  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Англійська мова 

Морфологія  

Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання. Відсутність 

артикля.  

Іменник. Однина та множина іменників. Відмінки іменників: загальний та 

присвійний.  

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.  

Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.  

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, 

заперечні.  

Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Смислові, допоміжні і 

напівдопоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення. 

Значення і вживання дієслів: tо be, to have. Модальні дієслова: сan, may, must, 

should, would. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова. 
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Активний стан дієслова. Часи групи Simple (Indefinite): Present, Past, Future. 

Утворення, вживання, переклад. Показники часу.  

Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. 

Ознаки часу. Способи вираження майбутнього часу (to be going to, Present, 

Future Simple, Present Continuous).  

Часи групи Perfect (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. 

Показники часу.  

Часи групи Perfect Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, 

переклад. Ознаки часу.  

Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.  

Наказовий спосіб.  

Узгодження часів. Пряма та непряма мова.  

Інфінітив. Інфінітивні комплекси.  

Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.  

Герундій і віддієслівний іменник. Комплекси з герундієм.  

Герундій та дієприкметник І. Основні відмінності.  

Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.  

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.  

Дієприкметник. Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, 

вживання, переклад. Показники часу.  

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.  

Синтаксис  

Структура англійського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, 

окличні.  

Умовні речення: реальні умовні речення Conditional I (if…), нереальні умовні 

речення (Conditional II), нереальні умовні речення, що стосуються минулого 

(Conditional III).  

Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання 

до різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної 

частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до 

означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні 

запитання.  

 

Німецька мова 

Морфологія  

Артикль. Означений, неозначений, нульовий артикль, його значення та 

вживання.  

Іменник. Рід іменників. Однина та множина іменників. Відмінки іменників. 

Функції іменника у реченні  

Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників.  

Числівник. Кількісні та порядкові.  

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, 

заперечні. Відмінювання займенників.  
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Дієслово. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і вживання 

дієслів: sein, haben, werden. Модальні дієслова: können, dürfen, müssen, sollen, 

wollen, mögen. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова. Partizip 

II. Активний стан дієслова. Часи дієслова: утворення, вживання, переклад. 

Пасивний стан дієслів: утворення, вживання, переклад. Наказовий спосіб. 

Інфінітив. Інфінітивні комплекси.  

Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.  

Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.  

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.  

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.  

Синтаксис  

Структура німецького речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, 

окличні.  

Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до 

різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної 

частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до 

означення додатка, до обставини); альтернативні запитання.  

 

Французька мова 

Морфологія  

Іменник (Le Nom). Граматичні категорії іменника. Рід іменників. Число 

іменників.  

Артикль (L’Article). Неозначений артикль (форми, вживання). Означений 

артикль (форми, вживання). Частковий артикль (форми, вживання). Відсутність 

артикля. Артикль і прийменник “de”.  

Прикметник (L’Adjectif). Рід прикметників. Число прикметників. Ступені 

порівняння якісних прикметників. Місце прикметників. Займенникові 

прикметники (вказівні, присвійні, питальні). Неозначені прикметники.  

Прислівник (L’Adverbe). Групи прислівників за значенням. Прислівники з 

суфіксом –ment. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників.  

Числівник (Les Noms de nombre). Кількісні числівники. Порядкові числівники.  

Займенник (Le Pronom.) Різні види займенників: Особові займенники. 

Придієслівні особові займенники. Незалежні особові займенники. Зворотний 

займенник “se”. Адвербіальні займенники “en” та “y”. Вказівні займенники. 

Присвійні займенники. Питальні займенники. Відносні займенники que, qui, 

dont. Неозначені займенники.  

Дієслово (Le Verbe). Типи відмінювання французьких дієслів. Активний та 

пасивний стан. Заперечна форма дієслова. Утворення та  

вживання часових форм. Індикатив. Часи дійсного способу: futur immédiat, 

passé immédiat, passe composé, imparfait, futur simple, plus-que-parfait. Умовний 

спосіб: Conditionnel. Наказовий спосіб. Узгодження часів. Неособові форми 

дієслова (інфінітив, дієприкметник теперішнього та минулого часу, Gérondif). 

Subjonctif: Утворення subjonctif présent. Вживання subjonctif y підрядних 

реченнях.  
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Прийменник (La préposition). Різні види прийменників.  

Синтаксис  

Порядок слів у французькому реченні. Типи речень залежно від мети 

висловлювання. Типи речень залежно від будови. Типи питальних речень 

(загальні, спеціальні, альтернативні, розділові). Пряма та непряма мова.  

 

3. Структура вступного випробування з іноземної мови 

 

Вступне випробування проводиться у письмовій (переклад речень) та 

усній (співбесіда) формі. 

Випробування складається з трьох видів роботи: 

 Читання, усний переклад українською мовою іноземного тексту та його 

переказ іноземною мово. 

 Співбесіда (монолог та діалог) з запропонованої тематики. 

 Письмовий переклад п’яти українських речень англійською мовою. 

Під час підготовки до випробування дозволяється користуватися 

двомовним словником тільки під час виконання другого виду роботи.  

 

Читання,  усний переклад українською мовою іноземного тексту та 

переказ тексту іноземною мовою. 

Мета – перевірка вміння Вступника перекладати українською мовою 

запропонований іноземний текст, відповідати на різні типи запитань, стисло 

переказувати основний зміст тексту. 

Порядок виконання роботи. Вступнику пропонується прочитати, 

вибірково перекласти українською мовою текст, зробити переказ основного 

змісту тексту іноземною мовою. Обсяг тексту – 1200–1300 друкованих знаків.  

 

Бесіда-діалог з тематики блоку. 

Мета бесіди – перевірка вміння вступника володіти мовленнєвими 

навичками в межах тематики блоку.  

Письмовий переклад п’яти українських речень англійською мово має на 

меті перевірку і оцінку рівня сформованості граматичної компетенції 

вступників.  

 

Розрахунок рейтингових балів за видами контролю 

 

№ 

п/п 

Вид мовленнєвої 

Діяльності 

Кількість 

рейтингових балів 

1. Читання тексту, вибірковий переклад та переказ 

тексту іноземною мовою 

60 

2. Бесіда-діалог з тематики блоку  80 

3. Переклад речень з рідної на іноземну мову 60 

4. Загальна кількість балів 200 
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Зразки завдань 

1. Зразки текстів для читання, перекладу і переказу: 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Play Palace 

 

 England is well-known for its impressive architecture, but few people realize 

that one of its most beautiful examples is only 92 inches (2.3 meters) high. This 

miniature work of art is Queen Mary's dollhouse, designed by the British architect Sir  

Edwin Lutyens in 1920. This dollhouse is much more than a play palace. It is an 

exquisite working reproduction of a royal home of the period, functional in every 

perfect detail. 

 Sir Lutyens, in his careful attention to detail, employed more than 150 

craftsmen to ensure the authenticity of his design. He had a lawn of green velvet laid 

out on which to install his palace. He had a beautiful miniature garden put in to the 

east, where flowers are traditionally placed to catch the morning sun. To guard the 

palace, Lutyens had figures of sentries at attention placed around the grounds. He 

even had a garage built to hold several toy limousines and a mechanic's workshop 

constructed, complete with miniature tools. 

 The house itself is in the Georgian style and has three floors. The exterior walls 

of the house are made of wood, carved and painted to resemble stone. Lutyens had a 

mechanism installed that raises and lowers the walls electrically so the interior rooms 

can be reached. He had workmen put real marble and parquet floors in the rooms, 

along with windows that slide open and doors that lock with silver keys. He had 

plumbers create a system for hot and cold running water, which runs from silver 

faucets. 

 Silver was not the only expensive material used in the decoration of the 

interior. Sir Lutyens had seamstresses make elegant curtains of velvet and lace for the 

windows. He had carpenters duplicate to the smallest detail Chippendale and Queen 

Anne furniture to fill the rooms. He had interior decorators find objects of gold and 

china, as well as more than 700 drawings and paintings to hang on the walls. Lutyens 

found bookbinders and had them create more than 200 tiny leather-bound volumes 

for the wood-paneled library. He even had the wine cellar stocked with miniature 

bottles, each one filled with a few drops of the best wines! 

 Because of Luyten's concern for detail, Queen Mary's dollhouse is a perfect 

duplicate in miniature of the finest royal home. So that everyone could appreciate the 

art and 

40 craftsmanship that went into the building of this beautiful play palace, the 

dollhouse was exhibited in public in 1924, and has remained on display in Windsor 

Castle ever since. 
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НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Lina Kostenko - eine hervorragende zeitgenössische Schriftstellerin der 

Ukraine 

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am 19. März 1930 in der Stadt 

Rzhyschtschew, Kiewer Gebiet in der Lehrerfamilie geboren. Ihre Eltern waren 

hochgebildete, ehrliche und arbeitsame Menschen. Der Vater kannte 12 Sprachen. 

Die Eltern wurden verfolgt, der Vater hat 10 Jahre in den KZ (Konzentrationslagern) 

verbracht. Frühe Kindheit verbrachte L. Kostenko „an den Ufern des ewigen 

Flusses“. Als das Mädchen 6 Jahre alt wurde, siedelte die Familie nach Kiew über. 

Hier hat Lina die Oberschule absolviert und das Kiewer Pädagogische Institut 

bezogen. Das Studium im Institut enttäuschte sie, sie verließ das Institut und im Jahre 

1952 bezog das Moskauer Literaturinstitut, das sie im Jahre 1956 absolvierte. Mit 16 

Jahren erschienen ihre ersten Gedichte. Die erste Sammlung der Gedichte „Die 

Erdstrahlen“ erschien im Jahre 1957, die zweite –„Die Segel“, im Jahre 1958; und die 

dritte,- „Die Herzwanderung“, im Jahre 1961. Dann wurde ihr dichterisches Wort 

verboten. Erst im Jahre 1977 erschien die Gedichtsammlung „An den Ufern des 

ewigen Flusses“. 

Also lange Zeit war L. Kostenko gezwungen in „die Schublade“ zu 

schreiben. Eben in dieser Zeit wurden „Berestetschko“ und Gedichtroman „Marusja 

Tschurei“ geschrieben. Im Jahre 1987 erschien der Band der ausgewählten Werke 

„Der Garten nicht tauender Skulpturen“. 

Lina Kostenko ist ein seltener Meister der Wortbeherrschung. Wir nennen 

nicht alle ihre Werke, das ist aber auch nicht nötig, denn sogar das, was wir genannt 

haben, schafft den Ruhm der ukrainischen Literatur. 

Die ukrainische Literatur hat Glück solche literarische Gestalt wie Lina 

Kostenko, in ihrer Reihen zu haben. Sie ist die Flagge unserer Poesie. 

Lina Kostenko war immer und ist auch heute ein Kämpfer für einen sittlich 

gesunden Menschen, für eine freie demokratische Gesellschaft, in der der Mensch 

frei denken, und handeln kann. Eben all das Obengenannte macht Lina Kostenko 

auch heute beliebt und populär in unserem Lande. 

 

ФРАНЦУЗСЬКА МОВА 

LOUISE MICHEL 

 

     Il y avait une petite institutrice de la campagne qui déplaçait autour d’elle un petit 

poulailler d’enfants. Elle travaillait du matin au soir. Elle éduquait honnêtement les 

futurs hommes. Mais elle avait envie d’aller à Paris pour faire la même chose en 

grand. 

 La guerre franco-prussienne vint ; puis vint la défaite, puis la chute de 

l’Empire. Puis, la Commune. Elle prit un fusil, s’habilla en homme, alla dans les 

tranchées, dans la mitraille, dans la fusillade. Elle se voua entièrement, sans réserve, à 

la cause de la révolution. C’est par miracle qu’elle échappa aux soldats versaillais : à 
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leurs fusils, à leurs baîonnettes. Elle avait pu échapper, mais s’était constituée 

prisonnière des Versaillais pour sauver sa mère qui avait été prise comme otage. Dans 

la cellule ou elle attendait la mort, elle avait faim et n’avait pour boire que l’eau 

d’une mare ensanglantée ou les soldats se lavaient les mains. 

 Traduite devant le tribunal de Guerre – un tribunal des bourreaux, elle déclara : 

« Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue, j’appartiens toute entière 

à la Révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes ». 

Pleine de calme, elle termina en disant : « J’ai fini. Si vous n’êtes pas des lâches, 

tuez-moi » Les juges militaires n’osèrent pas la condamner à mort et l’envoyèrent en 

Nouvelle-Calédonie ou elle vécut avec ses compagnons de la Commune huit ans. 

 Louise Michel fut savante, d’une culture encyclopédique, passionnée de 

sciences exactes et de sciences naturelles. Pendant sa captivité en Nouvelle -

Calédonie, elle s’appliqua aux sciences naturelles et fit même de curieuses et 

remarquables découvertes. Elle fut poète. Chaque soir autour de sa paillote ses amis 

étaient nombreux pour écouter ses vers dans lesquels elle mettait ses révoltes, ses 

espérances, l’amour immense des malheureux... 

          

2. Зразки тем для співбесіди іноземною мовою: 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

1. Geographical position of the United Kingdom and its climate. 

2. Political system of the United Kingdom. 

3. Traveling. Places I want to visit. 

4. Art and culture in Great Britain. 

5. My favorite British (American) writer. 

6. British holidays and traditions. 

7. Ukrainian holidays. 

8. The United States of America. Geographical position and climate. 

9. Political system of the USA. The US Government. 

10. Places of interest in Kyiv. 

11. Influential figures in American history. 

12. My daily routine. 

13. My days off. 

14. My friends. My best friend. 

15. Sport in my life. Sport in Ukraine. 

16. My favorite book. 

17. My plans for the nearest future. 

18. The role of foreign languages in our life. 

19. Music in my life. 

20. TV programs, shows and series. 

21. House of my dream. 

22. My favorite film. 

23. Opportunities and threats of the Internet. 
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24. Olympic games. 

25. Environmental problems. 

26. School life in Ukraine. 

27. Choosing a career. My future profession. 

28. The problems of the young in Ukraine. 

29. The most prominent scientific achievements. Future of the science. 

30. City life and life in the village. 

 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

1. Die Rolle des Internets in der modernen Gesellschaft. 

2. Die Ukraine in der Welt. Außenbeziehungen der Ukraine mit anderen Ländern. 

3. Schule und Schulalltag. Rolle des Lehrers heutzutage. 

4. Arbeit und Beruf. Zukunftspläne. 

5. Die Bundesrepublik Deutschland. 

6. Reisen in meinem Leben. Meine Urlaubsziele. 

7. Hervorragende Menschen der BRD. Eine Biografie. 

8. Bedeutende Städte der BRD. 

9. Mein deutscher Lieblingsschriftsteller. 

10. Mein Traumhaus. 

11. Die Rolle der Musik in meinem Leben. 

12. Die Feiertage in der BRD. 

13. Hervorragende Menschen der Ukraine. Eine Biografie. 

14. Mein ukrainischer Lieblingsschriftsteller. 

15. Das Leben der Jugend in der Ukraine. Probleme und ihre Lösung. 

16. Die Feiertage in der Ukraine. 

17. Berufswahl in der Ukraine. 

18. Mensch und Umwelt. Umweltschutz im Alltag. 

19. Das Leben der Jugend in der BRD. 

20. Kunst in unserem Leben. Darstellende Künste. 

21. Fremdsprachen und ihre Rolle in der modernen Gesellschaft. 

22.     Sport in unserem Leben. 

23.    Vorteile und Nachteile des Lebens im Dorf und in der Stadt. 

24.    Die Beziehungen zwischen der Ukraine und der BRD. 

25.    Probleme des Umweltschutzes in der Ukraine. 

26.    Der staatliche Aufbau der Ukraine. 

27.    Der staatliche Aufbau der BRD. 

28.    Eine wichtige Episode in der Geschichte der Ukraine. 

29.    Kulturelle Sehenswürdigkeiten und nationale Kulturstätte der Ukraine. 

30.    Familie und Verwandtschaft, ihre Rolle in der Gesellschaft. 
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ФРАНЦУЗСЬКА МОВА 

 

SUJETS DE CONVERSATION 

1. Mes projets pour l’avenir 

2. Les livres que j’aime lire 

3. La protection de l’environnement 

4. Les grands hommes de la France. Personnalités qui font l’histoire 

5. L’Ukraine à l’étape actuelle. Les grands hommes de l’Ukraine 

6. Les voyages dévéloppent la jeunesse 

7. Kiev, son role  du centre politique, culturel, scientique de l’Ukraine 

8. La télévision : pour et contre. Mes émissions télévisées préférées 

9. Paris et ses quartiers historiques 

10. Le système de l’enseignement secondaire en France 

11. Le système de l’enseignement secondaire en Ukraine 

12. La presse ukrainienne et française 

13. La littérature ukrainienne et française contemporaine. Mon écrivain préféré 

14. Le théâtre : son role dans la vie de la société 

15. Le role des langues étrangères dans la vie de la société, dans toutes les sphères 

de la vie quotidienne 

 

5.3.  Зразки речень для перекладу з рідної на іноземну мову: 

 

1. Коли мати зайшла до кімнати, діти вже почали прибирати іграшки. 

2. Джулія зараз напевно працює над презентацією. Завтра в неї важлива 

зустріч. 

3. Він сказав, що збирається відвідати своїх родичів у Польщі. 

4. Вважається, що цей роман зробив письменника відомим. 

5. Мені цікаво, чи підуть вони з нами у кіно. 

6. Я шукаю ключі від машини вже півгодини. Ти не бачив їх? 

7. Мій тренер був упевнений, що я зможу прийти першим на змаганнях. 

8. Коли ти повернувся з відпустки? Я приїхав два дні тому. 

9. Моя дочка працює бухгалтером в цій компанії вже чотири роки. 

10. Твоя тітка запитала чи прийдеш ти до неї на вечірку. 

11.  Я зрозуміла, що залишила мобільний телефон вдома, тільки коли 

прийшла на роботу. 

12.  На жаль ми не можемо дозволити собі такий дорогий автомобіль. 

13.  Коли ти прийшов, ми якраз обговорювали промову прем’єр-міністра.  

14.  Я б хотів, щоб ви допомагали та підтримували один одного. 
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