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Вступ
Комплексне вступне випробування з англійської мови проводиться для
визначення рівня володіння абітурієнтами англійською мовою. Результати
тестів виступають показниками успішності абітурієнтів в оволодінні
іноземною мовою.
Мета і головні завдання: перевірити рівень сформованості умінь та навичок
з іноземного мовлення, читання, письма й застосовування їх як засобу
комунікації.
Вимоги до абітурієнтів, які здають вступне випробування.
Абітурієнти повинні вміти:
● володіти іноземною мовою на рівні користувача підрівня «А2»;
● розуміти основні ідеї та більш детальну інформацію з урахуванням знань
та навичок, отриманих в практичному курсі іноземної мови та інших
курсах, які викладалися раніше.
Орієнтовний тематичний план
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва розділу програми
Plural, Countable & Uncountable Nouns
The Article
This-That, These-Those
The Present Continuous Tense
There is There are
The Present Simple Tense
A lot of- Much-Many- A little-A Few
The Past Simple Tense
The Present Perfect Tense
Modal Verbs
Adjectives, Adverbs, Comparisons
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Структура вступного випробування
Вступне випробування складається з питань, які охоплюють різні аспекти
мовлення. Завдання перевіряють знання часових форм англійського дієслова,
способів творення множини іменників, вживання артиклів (означеного та
неозначеного), вживання особових та присвійних займенників.
Вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту, який
складається з трьох частин.
1. Читання та розуміння тексту розміром приблизно 1000 друкованих
знаків, під час якого абітурієнту пропонується виконати завдання в
формі підбору заголовків до шести абзаців. На виконання цього
завдання надається 30 хвилин.
2. Контрольне завдання, яке містить 7 питань в формі лексикограматичного тесту. Пропоновані завдання побудовані за принципом
множинного вибору. На виконання цього завдання надається 15 хвилин.
3. Використання мови, 8 питань побудовані за принципом множинного
вибору, щодо доповнення запропонованого тексту. На виконання цього
завдання надається 30 хвилин.
Під час виконання вступних тестів не дозволяється користуватися
англомовними словниками або іншими навчальними засобами. Мобільні
телефони повинні бути вимкненими до початку виконання тестових завдань.
Абітурієнти повинні сидіти окремо. Не можна ставити запитання викладачам
та іншим абітурієнтам. Не можна підказувати іншим абітурієнтам. За
порушення правил виконання тесту відповідальна за проведення тесту особа
може звільнити абітурієнта від виконання тестового завдання.
Результати тестів оголошуються в день проведення вступних тестів.

4

Зразки тестових завдань
I. Reading
TASK1.Read the text and match the headings (A-H) to the paragraphs (1-6). There
is one extra heading which you do not need to use.
A Actions after Getting on a Ship
B Job
C Discipline on Ships
D Use of Stolen Money
E Appearance
F Pirates' Private Life
H Pirate Symbols
PIRATES
1. ____________
When you hear the word 'pirate', you probably see a man with a wooden leg, a
piece of black cloth over one eye, dressed in seventeenth-century clothes. On his
shoulder there is a parrot. Most likely, you can picture him standing next to a box
full of treasure under a palm tree somewhere on a desert island.
2. ________________________________ __
A pirate was a bandit who sailed on the seas in search of ships carrying valuable
things.
II. Writing
TASK 2. Circle the correct answer.
I (1) __ in a very multicultural part of England. It's a very interesting place.
I often (2) __ in the little streets behind the station. They're full of little shops and
restaurants. My friends and I (3) __ here every Friday.
1.
2.

a) am living
a) am working

b) living
b) work

c) live
c) going to work

III. Use of language
TASK 3. Read the text below. For questions (1-9) choose the correct answer
(A,B,C or D)
COMMUNITY POLICE
There(1) _______ a new type of police officer(2)______ our country roads
these days. They're not real police, officers. (3)______ are members of the public
and they are called 'community police'. The idea is that they help the police control
the speed of motorists(4)______ their villages.
(5)_______ people wear yellow jackets and stand(6)_______ the road with a
traffic gun pointed at the cars to find out the speed. This is not official. There is no
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camera and the people have to note down the number of the cars that are going too
fast. This information is then passed on to the real police(7) _____ send a warning
letter to the owner of the car.
1.
2.
3.

A
A
A

is
under
it

B
B
B

are
above
he

C
C
C

be
on
she

D
D
D

were
in
they

Рекомендована література
1. Несвіт А.М., Коваленко В.П., Пуха З.Д. Тестові завдання з англійської
мови (у двох частинах). – К.: Ґенеза, 2011. – 107 с.
2. Бех П. О. Англійська мова. Посібник для вступників до вузів. – К.:
Либідь, 2002. – 198 с.
3. Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К.: Проза, 2003. – 158 с.
4. Завдання та тести для вступників до вищих навчальних закладів.
Англійська мова. Посібник – довідник. – К.: Ґенеза, 2003. – 252 с.
5. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні). Під заг. ред. С.
Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2000. – 232 с.
6. English Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 2007. – 270 p.
7. Advanced Learner’s Grammar. – Pearson Education Limited, 2003. – 385 p.
8. Debra Powell. Grammar Practice for intermediate Students. – Pearson
Education Limited, 2008. – 224 p.
9. Peter Anderson. Empower B1. – Cambridge University Press, 2015. – 270 p.
10. Статті з періодичних англомовних видань.
11.SOLUTIONS Pre-Intermediate Workbook by Tim Falla, Paul A Davies
12.Solutions Pre-Intermediate Student's Book by Tim Falla, Paul A Davies
13.Grammarway 1(практичний посібник з граматики англійської мови )
14.Grammarway 2(практичний посібник з граматики англійської мови )
15.https://grammarway.com/ua
16.https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening
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Критерії оцінювання вступного випробування
Загальна оцінка вступного випробування визначається за сумою окремих
результатів, одержаних абітурієнтом на письмовому екзамені.
Результати кожного рівня визначаються наступним чином:
● I. Reading – за кожну правильну відповідь 8 балів, максимум за цей
рівень 48 балів
● II. Writing – за кожну правильну відповідь 8 балів, максимум за цей
рівень 56 балів
● III. Use of language – за кожну правильну відповідь 12 балів, максимум
за цей рівень 96 балів.
Максимально можливий результат – 200 балів. Мінімальна кількість
балів для участі у конкурсі – 100 балів.
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