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Why DO I HAVE SO LITTLE TIME? 



If you need 

You must take our course! 



МЕТА КУРСУ 
- підготовка до складання єдиного 
вступного іспиту в магістратуру; 
- формування необхідної 
комунікативної спроможності у сферах 
професійного та ситуативного 
спілкування в усній та письмовій 
формах на рівні B2 
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Структура курсу 
You’ll be ready on the following approaches: 

 

 
 

WRITING  

to improve a 
wide range of 
writing skills, 
including 
formal and 
informal style 

 
 

READING 
to read quickly 

and efficiently, 

and manage 

your time 

LISTENING 
to develop a 
wide range of 
listening skills 

SPEAKING 

to advance formal 

and informal 

speaking skills 



 read for the general sense of a 

passage 

 read for the main ideas 

 read for detail 

 understand inferences and implied 

meaning 

 recognise a writer’s opinions, 

attitudes and purpose 

 follow the development of an 

argument 

 

READING 

7 



 write a response appropriately 

 organise ideas 

 use a range of vocabulary and 

grammar accurately 

 

 

 

WRITING 
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 understand main ideas and specific 

factual information 

 recognise the opinions, attitudes and 

purpose of a speaker 

 follow the development of an 

argument 

LISTENING 
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 communicate opinions and information on everyday topics 

and common experiences;  

 speak at length on a given topic using appropriate language 

 organise your ideas coherently 

 express and justify your opinions 

 analyse, discuss and speculate about issues 

SPEAKING 
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Чому навчить курс «Підготовка для єдиного вступного 
іспиту з англійської мови »? 

1) Самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений 
проміжок часу; 

2) Поповнити свій лексичний запас; 
3) Працювати з різножанровими текстами; 
4) Визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між 

його частинами; 
5) Встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, 

схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі. 
6)   Аналізувати й зіставляти інформацію; 
7)  Правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури; 
8)  Встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту. 
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HOW TO AVOID STRESS DURING THE EXAM 

1.Remember to breathe. ... 

2. Eat, sleep and exercise well. ... 

3. Set realistic goals. ... 

4. Don't go it alone. ... 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Pace yourself through panic.  

6. Believe in yourself. ... 

7. Choose our course 
 



Залишились запитання?  

Кафедра англійської мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди (вул. Алчевських, 
29, ауд. 210, тел. (057) 714-17-01) 

(057) 714-17-01 

0505248051 

kaf-english-language@hnpu.edu.ua 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-angliyskoyi-movi  
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