




 
 

 
ВСТУП 

Програма з іноземної мови для підготовки  студентів ІV курсу  механіко-
математичного факультету розроблена з урахуванням  вимог Міністерства освіти і науки, 
пріоритетом якої є підготовка висококваліфікованих фахівців , що вільно володіють 
англійською мовою. 

Документ укладено у відповідності до Рекомендації Ради Європи в галузі вивчення і 
викладання програм та курсів навчання іноземних мов (ModernLanguages: Learning, 
Teaching, Assessment: ACommonEuropeanFrameworkofReference, 
CouncilforCulturalCooperation, EducationCommittee, Strasbourg, 
2001.(htpp://www.ecml.at/default.asp).  

Програма зорієнтована на практичне вживання мови та формування мовленнєвих 
навичок і вмінь.  

У документі робиться наголос на важливості розвитку спроможності студентів до 
автономного навчання і подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя. 

Програма містить три основні взаємопов’язані компоненти: зміст навчання, методика 
навчання та система контролю. 

Випускники ІV курсу повинні виявити уміння: 
-розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу і розкривати імпліцитну 

інформацію, що міститься в них; 
- висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для 

вираження думки; 
- ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. 
Принципи 

 
Програма базується на таких принципах: 
релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби 
студентів;активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного процесу і 
несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній і професійний 
розвиток;професійне вдосконалення: передбачає безперервний самостійний професійний 
розвиток студентів протягом життя;інтегративність: усі компоненти програми 
взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

 
 

1. Мета навчальної дисципліни– надати студентам систематизовані знання з курсу 
навчання англійської мови, поглибити навички англомовної комунікативної 
компетентності (зокрема прагматичної, дискурсивної та стратегічної) для забезпечення 
їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. 
Навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2-С1, 
який є стандартом для ступеня бакалавра. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

– знати:  
 лексичний матеріал (теоретичний матеріал із основних тем дисципліни;  
 граматичний матеріал (складне речення; типи підрядних речень; непряма мова; 

граматичні емфатичні конструкції; граматичні особливості та синтаксичні функції 
інфінітива; функції герундія в реченні; дієприкметникові комплекси, їхні види та 
синтаксичні функції); 

 соціокультурні моделі (механізм соціокультурного проектування: розробка 
відповідних інформаційно-просвітницьких програм, інноваційних комп’ютерних 
ігор, створення сайтів природоохоронних організацій, тощо; типи культур, 
релевантних для успішного соціокультурного програмування; особливості 



 
 

біосоціальної природи «громадян Мережі» як представників різних 
соціокультурних сфер суспільства). 

– уміти: 
 вільно спілкуватися як на побутовому, так і на професійному рівні; формулювати 

чіткі, детальні повідомлення з різних тем; відстоювати свою точку зору на певну 
проблему та вичерпно аргументувати всі «за» і «проти»; 

 інтерпретувати аутентичні фахові тексти математичного спрямування та розуміти 
на слух до 90% мовлення носія у рамках заданої теми; 

 писати резюме з прочитаної статті та розширювати його своїми власними думками; 
демонструвати ґрунтовні навички ділового та електронного листування; робити 
українсько-англійський і англо-українські переклади текстів із заданої теми. 

– володіти: 
 уміннями ознайомлювального, аналітичного, проглядово-пошукового читання 

фахових текстів; 
 навичками і вміннями написання та редагування тексту з фаху; 
 правилами монологічного і діалогічного мовлення; 
 низкою індивідуально-особистісних комунікативно-фахових стратегій. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова-II» є складовою освітньої програми «Математика та 
викладання математичних дисциплін» підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» за 
спеціальністю 111 «Математика» галузі знань 11 «Математика та статистика».Дана 
дисципліна є вибірковою. Дисципліна «Іноземна мова-II» спрямована на підготовку 
спеціалістів, які демонструють комунікативну компетенцію на рівні B2 у всіх видах 
мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні та письмі), і які здатні досягати 
порозуміння зі співрозмовниками і обговорювати питання, пов’язані із викладанням 
шкільної математики; знаходити нову текстову, аудіо та відео інформацію, що міститься в 
іншомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), 
користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією; аналізувати іншомовні 
джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для викладання математики та 
інформатики у закладах середньої освіти; демонструючи міжкультурне порозуміння.   

Викладається у VІІІ семестрів обсязі150 год. (5 кредитівECTS): практичні заняття 
– 52 год., консультації – 2  год., самостійна робота – 96 год. Форма контролю – іспит. 

4. Завдання дисципліни «Іноземна мова-II»полягають у формуванні, поглибленні та 
удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, реферування, 
письмо, переклад, спілкування) для формування основних складових іншомовної 
професійної комунікативної компетентності в контексті розвитку математичних галузей в 
Україні та міжнародного обміну науковою інформацією, зокрема, стажування за кордоном. 

Переорієнтувати студентів у психологічному плані на сприйняття ІМ як зовнішнього 
джерела інформації й засобу комунікації; підготувати студентів до природної комунікації з 
учнями в усній і письмовій формах; навчити студентів вбачати в іноземній мові засіб 
одержання, розширення і поглиблення системних фахових знань в області педагогіки та 
методики викладання математики, а також засіб самостійного підвищення своєї 
професійної кваліфікації; розкрити перед студентами потенціал іноземної мови як 
можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших 
компетенцій зі спеціальності.  

 
 

5.Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 

Відсоток 
у 

підсумко



 
 

Код Результат навчання 

технології) 
викладанн

я і 
навчання 

критерій 
оцінювання 

(за 
необхідності) 

вій оцінці 
з 

дисциплі
ни 

8 семестр 

РН 1.1 

Знати основні граматичні правила, що 
відповідають середньому рівню володіння 
іноземною мовою та визначені програмою 
даного курсу. 

РН 1.2 

Знати лексику у межах передбачених цією 
програмою тем, яка дозволяє продукувати 
і сприймати на слух нескладні тексти, 
написані літературною мовою, а також 
тексти розмовного стилю в нормальному 
темпі мовлення. 

20% 

РН 1.3 

Знати правила побудови синтаксичних 
конструкцій іноземної мови, які 
дозволяють сприймати, продукувати, 
читати й перекладати зі словником 
автентичні тексти художнього стилю в 
межах тем, визначених програмою даного 
курсу. 

РН 1.4 

Знати правила написання творів та 
створення текстів різного спрямування, 
пов’язаних із побутовою й професійною 
сферами, в межах компетенцій, визначених 
програмою даного 
курсу,   використовуючи прості та складні 
(поширені / непоширені) речення, прості 
та складні часові форми. 

Практичні 
заняття, 

самостійн
а робота 

Контрольна 
робота 1 (60%  

правильних 
відповідей), 

залік, активна 
робота на 

практичному 
занятті, усні 

відповіді 
20% 

РН 2.1 

Уміти оперувати синонімічними 
граматичними та лексичними формами, 
використовувати фразеологічні вирази, 
дотримуватися правил синтаксису 
іноземної мови, в межах компетенцій, 
визначених програмою даного курсу. 

20% 

РН 2.2 

Уміти вести бесіду з одним чи декількома 
співрозмовниками; підтримувати 
спілкування у межах діалогів етикетного 
характеру; реагувати на репліки викладача, 

20% 

РН 2.3 

Уміти здійснювати детальний переказ 
прочитаних текстів, прослуханих 
аудіоматеріалів, переглянутих 
відеоматеріалів і висловлювати своє 
ставлення / враження, в межах 
компетенцій, визначених програмою 
даного курсу. 

5% 

РН3.1 Володіти навичками ведення дискусій під 
час обговорення тем з курсу “Іноземна 
мова”. 

Практичні 
заняття, 

самостійн
а робота 

 

Контрольна 
робота 2 (60%  

правильних 
відповідей), 

залік, 
виконання 
завдань, 

винесених на 
самостійну 

роботу 

5% 



 
 

РН4.1 Діяти соціально відповідально та свідомо, 
володіти навичками роботи автономно й у 
команді.  
 

 
5% 

РН4.2 Демонструвати академічну та професійну 
доброчесність. 5% 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 
Оцінювання в сьомому семестрі 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на заняттях, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4 – 5 
балів/3 бали;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу:PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 
бали; 
3.Контрольна робота 1:PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів;  
4. Контрольна робота 2:PH1.3, РН1.4, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  
- результати навчання які будуть оцінюватись:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  
- форма проведення і види завдань: письмова та усна робота. 
 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Активна робота на практичних заняттях передбачає успішне 
проходження опитувань, що проводяться на заняттях, відповіді на запитання 
викладача в ході пояснення матеріалу. 

Самостійна робота передбачає самостійне виконання додаткових вправ 
на закріплення матеріалу, що дається викладачем на практичних заняттях.  

Контрольна робота проводиться в час після занять в письмовій формі 1 
 

Контроль здійснюється за кредитно-модульною системою. Семестр 
складається з двох модулів. До структури кожного модуля входять три 
складові: аудиторна робота студента, самостійна робота студента, модульна 
контрольна робота. Оцінювання поточної роботи студента відбувається за 
десятибальною системою, за такою схемою: 
 

Аудиторна робота студента/  
 
Самостійна робота студента/  
 
Модульна контрольна робота: 
 

Національна 4-бальна система 10-бальною системою 
Відмінно  9-10 
Добре  8 
Задовільно  6-7 
Незадовільно 4-5 
Не виконав жодного завдання 0 
Відвідав заняття, але не працював 1 

                                                   
1 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 



 
 

Не відвідав заняття 0 
 

Підсумковою оцінкою за кожний змістовий модуль є сума середніх оцінок за 
аудиторну, самостійну і контрольну роботу, яка помножується на 10 і 
становить максимум 30 балів. Результуюча сума балів розраховується як 
проста накопичувальна підсумкових балів за змістові модулі та іспит, 
який оцінюється максимум у 40 балів і становить максимум 100 балів: 
 
 

7 семестр 
 

ЗМ 1 ЗМ 2 Іспит 

Резуль
туюча 
сума 
балів 

Максимальна кількість 
балів 30 30 40 

100 
(30+30+

40) 
 

Студентам, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 
критично-розрахунковий мінімум – 35 балів – для допуску до іспиту 
обов’язково необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла 
академічна заборгованість, написати модульну контрольну роботу, яка 
компелюється з двох модульних контрольних робот, які виконували 
студенти у першій і другій половині семестру 

У випадку відсутності студента на заняттях з поважних причин 
ліквідація академічної заборгованості здійснюється у відповідності до 
«„Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 
 
7.3. Шкала відповідності оцінок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІН 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
VІІІ семестр 
№ 
п/п 

Назва  заняття Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

 Кредит  1.    

1 Тема 1. Геометрія  4 6 

2 Тема 2. Тригонометрія.  2 6 

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100          Відмінно  
85 – 89 
75 – 84  

          Добре  

65 – 74  
60 – 64  

Задовільно 

1 – 59 Незадовільно 



 
 

3 Тема3.Логарифми. 2 6 
 Кредит  2.    
4 Тема 4. Система координат. 2 6 

5 Тема 5. Теорія чисел.  4 6 

6 
Тема 6. Математичний аналіз. Система 
будови Всесвіту. 4 6 

 Кредит3.  

7 Тема 7.Теорія Груп. 4 6 

8 Тема 8 Аналіз Фур’є. 2 6 

9 Тема 9. Перетворення Фур’є. 4 6 

      Кредит 4.    

10 Тема 10. Теорія імовірності та статистика. 4 7 

11 Тема 11.Статистика. 4 7 

12 Тема 12. Диференційні рівняння 4 7 

      Кредит 5.  

13 Тема 13. Топологія. 4 7 

14 Тема 14.Нелінійні динамічні 
системи.Фрактали. 4 7 

15 Тема 15. Теорія хаосу. 4 7 
 ВСЬОГО 52 96 
Всього 150 годин, практичні заняття – 52 год.,самостійна робота -96 год., консультації 
– 2 год. 

 
 

 
ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ПИСЬМОВОї ЧАСТИНИ ІСПИТУ 

( у форматі ЗНО,  узгоджений    з Програмою     зовнішнього незалежного оцінювання з 
іноземних мов.) 

 
 
READING 
Task1  
Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not 
need to use.  
                    Could it be you when they need an expert? 
 
(1) So you want to be a consultant. It sounds good. In fact, it sounds like money for old rope. 
How can you fail when there are hundreds of stories about people who jack in their ordinary 
jobs with ordinary pay and return the following week to the same company, but with higher 
pay and a serious rise in status? Of course, it’s not as simple as that. But public-and private-
sector organizations alike are becoming increasingly enthusiastic users of outside consultants, 
be they large firms or individuals.  
(2) The total UK management consultancy market is worth an estimated £8bn (€12bn), and 
the industry’s leading players collectively brought in fee income of £4.3 bn, up 17% overthe 

Примечание [U1]:  



 
 

previous year, according tothe latestfigures from the Management Consultancies Association. 
The biggest consultancy money spinners were banking, insurance and financial services, says 
John Taylor, deputy director of the MCA: “They want an objective independent view of their 
business. Increasingly, they are looking at processes, like how they deal with their back office 
and how to improve productivity. They need to keep up with their competitors.” 
(3) It can be a cosy world of intimate relationship with old employers, or it can be a fiercely 
competitive business with firms staffed by high achievers desperate to bring in fee income. 
Firms attract graduates and more experienced staff with big salaries and give them large 
amounts of variety and autonomy. But in return, they’re expected to work long hours and 
bring in the business. Sometimes this results in risky strategies like touting for business from 
clients in whose offices they’re currently working or deliberately holding back on producing 
part of a solution to a problem in the hope of getting called in by the client again. 
(4) Consultants can be pressured by clients to achieve a specified solution to a problem 
before they start work. “I’m often told, get this solution and you’ll get the job”, says Rachel 
Pesola of the Hay Group. “If I was unscrupulous, I would take it. But this isn’t ethical Neil 
Paterson, general manager of Hay Group, which specialises in human resources, freely 
admits that the firm has accepted work which, with hindsight, wasn’t suitable. “There are 
times when we will have said yes when we should have said no. There are projects which 
may cripple you and some organizations are very what we call “high maintenance”. 
(5) Any firm can set itself up as a consultant and solicit for work. The industry is unregulated, 
and inexperienced clients can find themselves paying large fees for substandard work. 
Members of the Institute of Management consultancy are bound by a professional code of 
conduct. “The client/consultant relationship is a complex one”, says Ian Barratt, IMC’s chief 
executive. “The professional code will minimize the chances of an assignment going wrong,” 
But with just 4,500 individual members out of the UK’s estimated 57,000 management 
consultants, the chances of businesses taking on a non-IMC member are huge. 
A   Lack of regulation of the consultancy industry 
B   The possible benefits of becoming a consultant 
C   The possible drawbacks of being a consultant 
D   Problems consultancy firms sometimes have with clients 
E   The businesses that spend most money on consultants 
F   A failed consultancy project 
G   A consultancy contract that gave good results 
H   The reasons why more firms turn to consultants 
Task 2 
Read the text below. For questions (6-11) choose the correct answer (A, B, C or D).  
With the advent of the computer age, it was rashly predicted by computer manufacturers that 
technology would help to save trees and create a paperless office. Unfortunately, far from 
cutting down on the amount of paper used, we now use 10% more paper than we did before, a 
lot of which is used for printing out web pages and e-mails. 
     Despite all this, computer companies are still insisting that conventional books will soon 
disappear, to be replaced by the handheld e-book. For one particular version of the e-book 
available at the moment, you hold your laptop like a book and read the book that you have 
bought and downloaded over the Internet. It is very doubtful, however, whether this means 
that the ordinary reader is going to give up using books made of paper that easily. Trying to 
read an e-book in bright sunshine on a beach, with the sun reflecting off the screen and when 
its batteries may be running down is hardly a recipe for a relaxed and carefree vacation. 
Basically, there is nothing so easy to use as the common-or-garden paperback novel- and it 
will take a lot to replace it!  
    There may still be something to be said for e-books when it comes to weighty academic 
volumes that students need to refer to for their studies. Instead of having to carry them around 
or physically go to a library to read them, they would be able to download the sections they 
needed and use them on-screen or print them out. 



 
 

    Changes will probably take place anyway in conventional publishing, with the 
incorporation of digital printing techniques. It may soon be possible to have a particular book 
printed on demand over the Net, using digital copies of the work provided by the publisher. 
Perhaps in this way we will eventually be able to reduce our consumption of paper. 
6. What arguments did the computer makers use to support the widespread use of computers? 
A    Trees would no longer have to be cut down to make paper? 
B    Offices would find their work cut by 10%. 
C    Conventional books would gradually die out. 
D    Their use would have significant ecological value. 
7. According to the passage, e-books… 
A   may be useful when reading for reference. 
B   will be used more for leisure reading. 
C   are unlikely to be used by anyone. 
D   are not at all a good idea. 
8.  What disadvantages of the e-book does the author point out? 
A   It’s rather heavy to hold. 
B   It can’t be taken onto the beach. 
C   It has to have a power supply. 
D   It is not relaxed. 
9.  In what way does the author suggest that the amount of paper we use might be reduced?  
A   by involving publishers in the printing of books 
B   by creating a paperless office 
C   by selling books over the internet 
D   by only having a book printed when someone requests it 
10. In the passage, the author says that… 
A   readers will easily get used to e-books. 
B    the general reader is reluctant to give up using conventional books. 
 C    laptops are a convenient way to read a novel. 
D   conventional books will soon become a thing of the past.    
Task 3 
Read the texts below. Match choices (A-H) to (11-16). There are two choices you do not 
need to use. 

Outdoor Adventure 
 
11  
Experience the natural beauty of majestic Mt Rainier on this guided, small-group 
tourfrom Seattle. Enjoy a scenic, narrated journey past lakes, waterfalls and historic 
towns to 
MtRainier,thehighestmountaininthestateofWashingtonandoneofthetallestinthelower48 
states.TakeinspectacularviewsfromNaradaFalls,consideredthemostpopularwaterfallin 
MtRainierStateParkandtheaptlynamedParadise,at5,400feetabovesealevelonthesouth 
slope, amongothers. 
 
12  
Hurricaneridge,hugetrees,hikes,LakeCrescentandquainttowns.Visitthe5thmostvisited 
NationalParkintheUS.EnjoyPugetSoundferryrides,naturalwonders–fromgigantictrees 
dripping with moss to small flower plants, and enjoy the spectacular view from mile 
high hurricane ridge. See the heart of this unusual and wild eco-system. On this tour 
you have a goodchanceofspottingelk,deer,eagles,andmaybeevenbananaslugs. 
 
13  



 
 

TheSaltRiverincentralArizonaisageminthedesertandanoasis forthepeople wholike 
rafting. The Salt River runs west out of the White Mountains through 2000 foot deep 
Salt 
RiverCanyon.ThecanyonislinedwithgiantSaguarocactiandbeautifulrockwalls.TheSalt 
RiverisfedbysnowmeltandonlyrunsfromMarchtoMay.MostSaltRiverRaftingoutfitters 
runaone-daytripandafive-daytrip.The one-daytripsareconvenientandfun.Thefive-day 
tripsareafantasticextendedadventurethatprovidesexcellentrapidsandscenery. 
 
 
 
14  
This exhilarating 20-minute seaplane adventure gives you a chance to feel the freedom 
ofsoaringthoughthesky.LiftoRfromLakeUnionandgetastunningbird’s-eyeviewofSeattle, 
withbeautifulMtRainiersetasabackdropinthedistance.Getincredibleviewsoftheiconic 
Space Needle, the downtown skyline, the bustling Elliott Bay waterfront and more. 
You’llhearacommentaryaboutthecityandlandbackonLakeUniontoconcludethetour. 
 
15  
Home to 8-foot octupi and sixgill sharks, Puget Sound is one of the deepest, most 
diverse aquatic ecosystems in the Lower 48. Harmless creatures aside, it’s also home to 
some great 
diving.FromWestSeattle’sAlkiBeachtotheSanJuans,thePugetSoundoRersentertaining 
dive options for beginners and pros alike. Contact a local dive shop for suggested 
divesand localknow-how. 
16  
Seattleisliterallyinundatedwithlakes,riversandsaltwater,soitonlymakessensethatkayaks 
are a preferred mode of sightseeing. Several outfitters oRer rentals on Seattle’s Lake 
Union 
andElliottBay,butifyou’rehankeringforanescapefromcivilization,headnorthtotheSan 
JuanIslands.Oncethere,you’llfindstunningsceneryandfirst-classpaddling–plusabevyof 
guideservicestoprovidetheboatsandshowyouthewaytoaquaticnirvana. 
 
Whichattractiongivesyouanopportunity ? 
 
 
A to experience submarinetravelling 
 
B toenjoyathrillingpanoramaoft
hecity 
C to observe cascading water 
inhighlands  
D to enjoy an exciting water ride in 
spring 
E to participate in a 
fishingexpedition 
F to get acquainted with the underwaterworld 
 
G to hire equipment for water rideactivities 
 
H to observe local fauna andflora 



 
 

Task 4 
Read the text below. Choose from (A-H) the one which best fits each space(17-22). 
There are two choices you do not need to use. 
Get Your Brain in the Game 
 
We all know that athletes have to be fast and strong. But what about smart? The 
famous baseball player Yogi Berra once said, “You can’t think and hit the ball at the 
same time.” A professionalplayer(17) may not be thinking very much, but he 
(or she) is 
usinghisbraininaveryfocusedandexpertmanner.Theplayer’sbrainlikelybuildsamental 
modelofthegame,calleda“forwardmodel,”so(18) . 
 
Let’s say a soccer goalkeeper is watching a forward approach with the ball. His 
brain is alreadybuildingonpreviousexperiencetopredictwhether(19)  .  
Mirror 
neuronslikelyhelpsportsplayersmakethesepredictions.Whenyouwatchsomeoneelsedo 
something,likekickaball,yourmirrorneuronsfireasif(20) ,  
even ifyou’re standingstill. 
 
Salvatore Aglioti of Sapienza University of Rome thinks that professional athletes 
use mirror neurons to track their opponents’ actions, and anticipate what will 
happen next. In a study, Aglioti asked professional basketball players, novices, and 
sports scouts to watch the body motion of a player taking ashot,(21) . Could they 
figure out if it did? 
“Comparedtonovicesandsportsscouts,eliteathleteswerebetteratpredictingtheoutcome 
ofashotafterwatchingthebodymotionofbasketballplayers,”AgliotitoldScienceNews. 
 
Canyoupredictashotinbasketballjust(22) ? That seemsincredible! 
 
 

A his brain can stay one step ahead of theaction 

B you were the one kicking theball 

C you’re playing basketball and make three shots in arow 

D from watching someone’s arms when theythrow 

E hoping that your winning streak willcontinue 

F about to take a shot in basketball or a swing inbaseball 

G without seeing if the ball went in thenet 

H the forward will kick the ball to the left or theright 
 
Use of English 
Task 5 
Read the text below. For questions (23–32) choose the correct answer (A, B, C or D). 
   Stress and stress-related problems have unfortunately become an integral part of 
modern-day living. Nonetheless, if we are to benefit from certain levels of stress and not 
allow (23)_____ to be undermined by its negative aspects, then we need to have an 
understanding (24)_____of what is going on and of how to manage our stress levels 
more (25)______. 



 
 

   Firstly, there are two main types of stress: short-term and long-term. The former has to 
(26)_____with specific difficult situations that have to be dealt (27)_____. In these cases, 
your adrenaline levels need to be managed in order to optimize performance. The (28) 
_____is where high adrenaline levels and fatigue over a long period have 
(29)_____about a decline in performance. Here, the aim is to learn (30)____to manage 
your fatigue and your general level of morale. 
   With (31)_____to stress levels in the short term, it is important to find a happy medium 
between those that are too low, leading to boredom and (32) ___of motivation, and those 
that are too high, resulting in an unhealthy degree of anxiety and general unhappiness.  
Task 6 
Read the texts below. For questions (33–42) choose the correct answer 
 (A, B, C or D). 

Ancient Olympic Events 
 

The  ancient  Olympics  were  rather  diRerent  from  the  modern  Games.  There 
were 
(33)__________events,andonlyfreemenwho(34)___________________Greek 
couldcompete, 
instead of athletes from any country. Also, the games were always held at Olympia 
instead of moving around to diRerent sites every time. 
 
LikeourOlympics,though,winningathleteswereheroeswhomadetheir(35)_________ 
towns  proud.  One  young  Athenian  nobleman  defended  his  political  reputation 
by 
(36) __________ how he entered seven chariots in the Olympic chariot-race. 
This high numberofentriesmadeboththearistocratandAthens(37) __________ very 
wealthyand 
powerful. 
 

33 A the least B Little C the fewest D Few 

34 A spoke B Speak C speaking D Speaks 

35 A home’s B Homes C homes’ D Home 

36 A mentions B mentioned C mentioning D Mention 

37 A looks B Looked C look D Looking 

Debut American Performance 
 

It  wasarguably(38) gig of her career so far,  and Susan Boyle 
didn’t miss  a beat. The Scottish singing sensation got a standing ovation during 
her first ever US performance,which(39) by an audience of 25million. 
 
Forty-eight-year-old Susan sang I Dreamed a  Dream  –  the song which 
rocketed her  to  fame  –  and  her  new  single,  a  cover  of  the  Rolling  
Stones’  song  WildHorses. 
(40) asimpleelegantblackdress,andaccompaniedbyafullorchestra, 



 
 

the former church volunteer belted out the track. 
 

Anaudiencemembersaid,“Peoplewerecryingandcheeringherafterherperformance
.” Music critics lauded her performance, predicting a number one album and 
success in the  US  –  thecountry which numerous British-based acts(41)it 
difficult to crack. 
 
A prerecorded interview with Susan revealed her new, positive attitude to 
singing after a(42) ----relationship with the new-foundcelebrity. 
 
 
 
 

38 A biggest B Big C the bigger D the biggest 

39 A were watched B was watched C watched D is watched 

40 A Wear B Wore C Wears D Wearing 

41 A have found B Is found C has found D was found 

42 A noisy B Noise C noisily D Noisiness 

 
 
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 
1. Виникнення геометрії .                                                
2.Тригонометрія та логарифми  
3. Система координат.  
4. Теорія чисел  
5. Математичний аналіз – Система будови Всесвіту  
6. Моделі в природі. Формулювання  законів фізики. 
7. Аналіз Фур’є 
8. Симетрія і Теорія Груп 
9.Теорія множин 
10. Математична логіка 
11. Чисельний аналіз.  
12. Теорія хаоса.  
 
Card 1. 
Part One 

 
            - Can quadratic and cubic equations be solved by radicals?  

- Can quintic equations be solved by radicals? 
- Do you know what branch of algebra emerged from unsuccessful attempts to solve 
algebraic equations? 
- What is the role of Galois in mathematics? 
- In whose work did the concept of a group first emerge in a clear form? 
 
 
 
Part Two 
Look at Rubik’s cube. Is it related to Group theory? Explain it. 



 
 

 
 
 
 

 
 
Part Three  
Speak about the origin of Geometry and itsmain concepts.What are modern uses of 
geometry?Comment on the use of geometry in computer graphics 
 

Карткадляусноїспівбесідискладаєтьсязтрьохчастин. Частина 1 – картка 
екзаменатора. Частина 2 й 3 – картка студента. Співбесіда розпочинається з 
оголошення теми співбесіди і запитань екзаменатора. Студент слухає запитання і дає 
лаконічні відповіді. Якщо студент не розуміє запитання, він має право перепитати 
екзаменатора. Після того, як студент відповів на запитання, він отримує картку і 
протягом 2-3 хвилин описує тематичний малюнок. Після цього він виконує завдання 
третьої частини картки (робить презентацію). 
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