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Сучасні тенденції розвитку суспільства, інтеграція України в світовий простір, 

прискорений розвиток науково-технічної сфери зумовлюють нові вимоги до 

підготовки майбутніх фахівців. Оскільки Україна стала рівноправним партнером у 

рамках Болонського процесу, українські заклади вищої освіти здійснюють освітній 

процес відповідно до європейських стандартів володіння іноземною мовою. 

Програмою тестування враховано сучасні європейські освітні тенденції, а 

також комплексний контроль набутих умінь і навичок. 

Програма вступних випробувань з іноземної мови для вступу на навчання 

за освітнім ступенем «Магістр» укладена для вступників у магістратуру 

землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету.  
Вступники до Львівського національного аграрного університету на програму 

ОС «Магістр» повинні 

знати: 

- основні морфологічні й синтаксичні категорії, що лежать в основі граматики 

сучасної іноземної мови; 

- засоби вираження комунікативної інтенції; 

- правила утворення речень і висловлювань; 

уміти: 

- вживати синтаксичні конструкції та лексичні одиниці в певному контексті; 

- висловлюватися в межах країнознавчої, побутової, фахової та науково-

популярної тематики, передбаченої програмою курсу вивчення іноземної мови 

професійного спрямування. 

 

Необхідною умовою вступу на ОС «Магістр» є успішне складання тестових 

випробувань з іноземної (англійська, німецька, французька) мови. 

Кожен варіант письмового іспиту з іноземної мови складається з трьох частин  

(по десять пунктів у кожній) і охоплює матеріал загальної та фахової іноземної мови.  

Вступний іспит з іноземної мови оцінюється за 200-бальною шкалою:  

 перший десяток тестових завдань оцінюється по 5 балів кожне; 

 другий десяток – по 7 балів; 

 третій – по 8 балів кожне. 

До участі в конкурсному відборі допускаються особи, які отримали не менше 

100 балів за результатами тестування. 

Час на виконання тесту – 1 година.  
 

Тестові випробування з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ містять: 

а) граматичний матеріал: 

1. Іменник: його функції у реченні, злічувані та незлічувані іменники, утворення 

множини іменників; артикль, вживання означеного артикля. 

2. Займенники: особовий, присвійний, вказівний, зворотній, неозначно-особовий. 

3. Дієслово: основні форми дієслова; неправильні дієслова; модальні дієслова; видо-

часові форми дієслів активного й пасивного стану: утворення, вживання; інфінітив, 

герундій, дієприкметник: утворення, функції в реченні; вживання видо-часових 

форм в умовних реченнях. 

4. Прийменник. Фразові дієслова. 

5. Прикметник: ступені порівняння, конструкції з as, so, such, too, enough. 

6. Прислівник: особливості вживання, ступені порівняння. 

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

простому поширеному реченні; заперечення в реченні. 
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8. Складні речення: складносурядні та складнопідрядні речення; порядок слів у них; 

сполучники підрядності та сурядності, конструкції з although, however, despite, in 

spite of, while, whereas, as, since тощо. 

б) лексичний матеріал загального спрямування: 

1. Навчання в університеті. Знайомство. Інформація про себе та свою сім’ю. Звичний 

день студента. Життя у студентському містечку. Мій університет. Історія та 

сьогодення факультету. Система освіти України та Англії. 

2. Україна: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та 

пам’ятки культури, українські свята та традиції. 

3. Англія та англомовні країни: загальні відомості, географічне положення, столиця, 

основні міста та пам’ятки культури, національні свята та традиції. 

4. Навколишнє середовище. 

5. Робочий день. Назви речей повсякденного вжитку. 

6. Проживання в місті й у селі. Переваги та недоліки проживання в місті й у селі. 

7. Дозвілля та спорт. Улюблені види діяльності. Розваги в дома та за його межами. 

8. Покупки. Продукти харчування. Побутові товари і одяг. Похід в супермаркет.  

9. Свята та сезонні фестивалі. Організація святкування. 

10. Сучасні технології. Використання комп’ютерів і мобільних телефонів у 

повсякденному житті. 

в) лексичний матеріал фахового спрямування: 

1. Картографія, її призначення. Картографічне зображення.  

2. Кадастрові карти, їх основні характеристики. 

3. Класифікація карт за призначенням і масштабом. 

4. Вимоги до кадастрових карт. 

5. Кадастрова зйомка. 

6. Землевпорядкування та його принципи. 

7. Геодезія й основні геодезичні поняття. Геодезичні прилади. 

8. Геодезичні вимірювання. 

9. Інженерна геодезія. 

10. Основні форми власності земельних ділянок. Поділ і формування власності. 

11. Інформаційна система власності. 

12. Земельна реформа в Україні. 

 
Список рекомендованої літератури: 

1. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ: навч. посіб. Київ : 

ТОВ «ВП Логос», 2004. 384 с. 

2. Опир М.Б. Навчальний посібник для студентів І курсу всіх напрямів підготовки 

ОКР «Бакалавр». І част. / М.Б.Опир, І.Я.Жукова. Львів : ЛНАУ, 2013. 120 с. 

3. Опир М.Б. Навчальний посібник для студентів І курсу всіх напрямів підготовки 

ОКР «Бакалавр». ІІ част. / М.Б.Опир, І.Я.Жукова. Львів : ЛНАУ, 2013. 120 с. 

4. Добровольська С. Р., Дудич Н. В. Англійська мова: Навчальний посібник для 

студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». Львів, 2011. 83 с. 

5. Добровольська С. Р., Мироненко Н. В. Англійська мова. Методична розробка для 

студентів IV курсу землевпорядного факультету. Львів, 2012. 55 с. 

6. Англо-український словник базових термінів з геодезії, картографії та 

землеустрою / [авт. уклад. Іщенко О.Я., Добровольська С.Р., Гавришків Н.Б.]. 

Львів : ЛНАУ, 2012. 128 с. 

7. Англо-український геодезичний словник / [авт. уклад. Заблоцький Ф.Д., 

Заблоцька О.Ф.]. Львів : Львівська політехніка, 2010. 356 с. 
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8. Новий англо-український словник / [уклад. М. І. Балла]. 5-те стереотипне видання. 

К. : Чумацький Шлях, 2008. 668 с. 

9. T. Falla.P.A. Davies. Solutions Rre-intermediate: Student’s Book, 3rd ed. Oxford 

University Press, 2017, 192 p. 

10. T. Falla.P.A. Davies. Solutions Rre-intermediate: Work Book, 3rd ed. Oxford 

University Press, 2017, 130 p. 

11. T. Falla.P.A. Davies. Solutions Intermediate: Work Book, 3rd ed. OxfordUniversity 

Press, 2017, 137 p. 

12. T. Falla.P.A. Davies. Solutions Intermediate: Student’s Book, 3rd ed. Oxford University 

Press, 2017, 165 p. 

13. Murphy R. English grammar in use. 3rd ed. Cambridge University Press, 2004. 350 p. 

14. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A. S. Hornby 

[ed. By S. Crowther]. 5th edition . Oxford University Press, 1995. 1428 p. 

 
Тестові випробування з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ містять: 

а) граматичний матеріал: 

1. Артикль. Відмінювання означеного та неозначеного артиклів. Вживання 

означеного та неозначеного артиклів.  

2. Іменник. Рід іменника. Число іменника. Відмінювання іменників.  

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

Порядок слів у простому поширеному розповідному реченні. Порядок слів у 

питальних реченнях.  

4. Порядок слів у складносурядних і складнопідрядних реченнях. Складносурядні та 

складнопідрядні сполучники.   

5. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників. 

6. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові числівники.  

7. Займенник. Особові, присвійні, зворотні, вказівні, відносні займенники.  

8. Дієслово. Часові форми активного та пасивного стану дієслова дійсного способу. 

Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Модальні дієслова. Дієслова із 

відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Зворотні дієслова. 

Значення і вживання дієслів: sein, haben, werden. Модальні дієслова: können, 

dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. Правильні та неправильні дієслова. Три 

форми дієслова. Partizip II.   

9. Інфінітив. Вживання інфінітива з часткою zu. Модальні конструкції haben 

+zu+інфінітив, sein +zu +інфінітив. Інфінітивні групи. Інфінітивні звороти um…zu, 

statt…zu, ohne…zu.   

10. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.  

11. Прийменник. Прийменники, що вимагають родового, давального або знахідного 

відмінків. Прийменники подвійного керування. 

б) лексичний матеріал загального спрямування: 

1. Навчання в університеті. Знайомство. Інформація про себе та свою сім’ю. Звичний 

день студента. Життя в студентському містечку. Мій університет. Історія та 

сьогодення факультету. Система освіти України та Німеччини. 

2. Україна: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та 

пам’ятки культури, українські свята і традиції. Структура державної влади в 

Україні. Політичні партії в Україні. 

3. Німеччина: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та 

пам’ятки культури, національні свята і традиції. Державна структура ФРН. 

Політичні партії в ФРН. 
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4. Навколишнє середовище.  

5. Сучасна західна сім'я Європейського Союзу. Сімейна політика.  

6. Європейська соціальна політика.  

7. Соціальне забезпечення: основні принципи соціальної держави.  

в) лексичний матеріал фахового спрямування: 

1. Завдання землевпорядкування 

2. З історії геодезії  

3. Види геодезії. 

4. Геодезичні прилади. 

5. Оцінка земельних угідь. 

6. Особливості оцінки сільськогосподарських земель. 

7. Сівозміна. 

8. Роль інженера-землевпорядника у землепроектуванні. 

9. Меліорація. 

10. Картографування 

11. Кадастровий план  

12. Земельні інформаційні системи. 

 
Список рекомендованої літератури: 

1. Зубаль Н. Г. Hімецька мова: Навч. посібник для студентів землевпорядного 

факультету. Львів : Львів. держагроуніверситет, 2003.102 с. 

2. Зубаль Н. Німецько-український та українсько-німецький словник для студентів 

землевпорядного факультету. Львів : Львівський державний аграрний 

університет, 2001. 37 с. 

3. Городецька Н. Г. Німецька мова : для студентів землевпорядного факультету : ІІ 

етап навчання. Львів : Львів. національний агроуніверситет, 2012. 50 с. 

4. Англійсько-німецько-французько-український та українсько-англійсько-німецько-

французький словник з картографії / Квітко І. І., Гошко Л. Я., Якобенчук Т. Г., 

Зубаль Н. Г. Львівський ДАУ. 2001. 100 с. 

5. Зубаль Н. Г Актуальні розмовні теми з німецької мови. Львів: Львів. держ. аграрн. 

університет, 2003.  

6. Бориско, Н. Ф. Самоучитель немецкого языка=Deutsch ohne Probleme:в 2-х т. Изд. 

испр. М. : Айрис пресс ; Киев : Логос. 2005. 512 с. 

7. Dorothea L. Ein Fach gut. Kommunikation in der Landwirtschaft. / Dorothea Levy 

Hillerich Warszawa 1999. 193 s. 

8. Gärtner G. Der Jungbauer. Gärtner G., Gleissner F -Landwirtschaftsverlag Münster-

Hiltrup. BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, 2006. 456 s. 

9. Glaser R., Gebhardt H., Schenk W. Geographie Deutschlands. Darmstadt, 2000. 254 s. 

10. Friedrich C.Übungsgrammatik für die Grundstufe - Regeln-Listen-Übungen, 4., 

überarb. Aufl., / Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann -Verlag Liebaug-Dartmann, 

2007. 201 s. 

11. Rohrer H. Kommunizieren im Beruf: /Rohrer H., Schmidt C. -Langenscheidt KG, 

Berlin und München, 2008. 352 s. 
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Тестові випробування з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ містять: 

а) граматичний матеріал: 

1. Іменник: його функції у реченні, утворення множини іменників, рід іменників. 

Артикль: вживання означених та неозначених артиклів. Частковий артикль. 

2. Займенники: особові, присвійні, вказівні, відносні. Питальні слова. 

3. Дієслово: основні форми дієслова; безособові дієслова, часові форми дієслів 

активного та пасивного стану: утворення, вживання; інфінітив, герундій, 

дієприкметник: утворення, функції в реченні; вживання видо-часових форм. 

4. Прийменники та сполучники: особливості вживання. 

5. Прикметник: рід та число, ступені порівняння. 

6. Прислівник: особливості вживання, ступені порівняння. 

7. Числівник: кількісні числівники, порядкові числівники.  

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

простому поширеному реченні; заперечення в реченні. 

9. Складні речення: складносурядні та складнопідрядні речення; порядок слів у них; 

сполучники підрядності та сурядності.  

б) лексичний матеріал загального спрямування: 

1. Навчання в університеті. Знайомство. Інформація про себе та свою сім’ю. Звичний 

день студента. Життя у студентському містечку. Мій університет. Історія та 

сьогодення факультету.  

2. Хобі та розваги. Подорожі. Покупки. Гастрономічна культура Франції та України. 

3. Спорт і здоровий спосіб життя. Охорона здоров’я. 

4. Система освіти України та Франції. 

5. Україна: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста й 

пам’ятки культури, українські свята та традиції. 

6. Франція та франкомовні країни: загальні відомості, географічне положення, 

столиця, основні міста й пам’ятки культури, національні свята та традиції. 

7. Навколишнє середовище. Охорона довкілля. 

8. Науково-технічний прогрес та його вплив на сучасний спосіб життя. 

в) лексичний матеріал фахового спрямування: 

1. Картографія, її призначення. Картографічне зображення.  

2. Кадастрові карти, їх основні характеристики. 

3. Класифікація карт за призначенням і масштабом. 

4. Вимоги до кадастрових карт. 

5. Кадастрова зйомка. 

6. Землевпорядкування та його принципи. 

7. Геодезія та основні геодезичні поняття. Геодезичні прилади. 

8. Геодезичні вимірювання. 

9. Інженерна геодезія. 

10. Земельна реформа в Україні. 
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