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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 

засідання кафедри іноземних мов 

Київського міжнародного університету 

від 25 лютого 2021 року 

 

Присутні:  
канд. філол. наук, проф. Хачатурян Х.В., канд. філол. наук, проф. Тіменко І.В., канд. пед. 

наук, доц. Абрамович В.Є., канд. філос. наук, доц. Скворцова Т.Г., канд. політ. наук, доц. 

Тараненко Г.Г., доц. Скиба О.М., доц. Курілова Ю.О., доц. Сахнова Н.М., доц. Щудла 

Н.М., доц. Тимошенко І.Б., викл. Левицька Є.І., викл. Приходько Т.В., викл. Шакалець 

О.В., викл. Кушнерова І.П., викл. Гуцалюк Н.В., викл. Осташевська М.Г. 

 

СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри проф. Х.В.Хачатуряна про перезатвердження матеріалів 

для проведення вступного випробування з іноземної мови для абітурієнтів, які вступають на 

навчання в аспірантуру на освітньо - професійну програму «Професійна освіта», «Право» зі 

спеціальності 015 «Професійна освіта», 081 «Право» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

08 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програму вступного випробування з іноземної мови для 

абітурієнтів, які вступають на навчання в аспірантуру на освітньо - професійну програму 

«Професійна освіта», «Право» зі спеціальності 015 «Професійна освіта», 081 «Право» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 08 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри        проф. Х.В.Хачатурян 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з англійської мови передбачає комплексну перевірку 

сформованості комунікативної, лінгвістичної, лінгвокраїнознавчої, лінгвометодичної 

компетенції та наукової спеціальної підготовки. 

 

МЕТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 Метою вступного випробування з англійської мови є виявлення рівня мовленнєвої 

компетенції абітурієнтів з англійської мови. 

 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ 

 

Для забезпечення результативного навчання і ефективного включення аспірантів у 

процес реалізації освітньої програми з іноземної мови й відповідного рівня освітньої та 

професійної підготовки розроблена відповідна система відбору абітурієнтів – майбутніх 

аспірантів. 

У Київському міжнародному університеті до абітурієнтів в аспірантуру 

виставляються такі вимоги: 

а) загальні вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів: 

  рівень В2 засвоєння програмного матеріалу з англійської мови на основі базової вищої 

освіти; 

 необхідний загальнокультурний рівень та наявність запасу слів, відповідного рівня 

абітурієнта; 

 мовна та лінгво-країнознавча компетенція. 

б) спеціальні вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів: 

вступники повинні  

знати: 

 лексичний матеріал, що відповідає тематиці курсу; 

 граматичний матеріал, що відповідає тематиці курсу; 

 способи сполучуваності слів в англійській мові; 

 культурологічні поняття англомовних країн; 

 визначні моменти в історії Великобританії та Сполучених Штатів Америки; 

уміти: 

 граматично правильно висловлювати думки у письмовій формі; 

 вживати вірні часові форми, артиклі, прийменники; 

 розрізняти слова синонімічного ряду; 

 вільно оперувати лексичним мінімумом; 

 знаходити граматичні помилки і виправляти їх; 

 дотримуватись особливостей стилю в професійній, культурній та побутовій сферах; 

 правильно перекладати речення з української мови на англійську.   

  



СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

  Вступне випробування з англійської мови складається з наступних частин: 

1)  читання та виконання тесту до нього 

2) лексико-граматичного тесту множинного вибору, який включає такі завдання: 

визначити помилку в реченні, заповнити пропуски вірною лексичною одиницею; 

зробити завдання множинного вибору. 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Л е к с и к а 

 

Лексичний запас аспірантів має становити 2500-3000 лексичних одиниць (прості, 

складні слова та їх деривати). Словниковий мінімум повинен охоплювати найбільш вживану 

лексику побутової, суспільно-політичної та фахово-орієнтовної тематики, фразеологізми та 

географічні назви. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -or, -ist, -

dom, -ance, -ence, -ing, -ment, -ness, -ity, -tion (-sion); прикметників -less, -ful, -al, -ous, -ive, -

able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів -re; прикметників un-, 

dis-, а також конверсії (work – to work, rain – to rain). 

 

Г р а м а т и к а 

 

М о р ф о л о г і я 

 

Іменник. Іменники загальні, власні, із значенням конкретності, абстрактності, 

збірності. Такі, що піддаються переліку і не піддаються переліку. Назви істот і неістот. 

Однина і множина іменників. Творення форми множини. Правопис деяких форм множини. 

Іменники, які вживаються тільки в множині і тільки в однині. Відмінок. Загальний і 

присвійний відмінки. Творення форми присвійного відмінка. Вираження відмінка іменників 

за допомогою прийменника. Вираження роду іменників, які означають істот. Функції 

іменника у реченні. 

Артикль. Означений та неозначений артиклі, значуща відсутність артикля. Основні 

функції артикля. Особливі випадки вживання артикля з іменниками різних семантичних 

груп. Основні випадки вживання артикля з різними семантичними групами іменників. 

Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Ступені порівняння прикметників, 

синтетичні та аналітичні ступені порівняння прикметників. Вживання прикметників у 

порівняльних та заперечних конструкціях. Функції прикметника в реченні. 

Прислівник. Класифікація прислівників за значенням. Ступені порівняння 

прислівників. Семантичні відмінності прислівників типу highly –high. Місце і функції 

прислівника в реченні.  

Числівник. Кількісні та порядкові числівники, їхнє місце в реченні. Кількісні 

числівники: від 1 до 100, прості, похідні, складні. Числівники hundred, thousand, million. 

Вживання артиклів з числівниками. Субстантивація кількісних числівників. Порядкові 

числівники і їх творення. Вживання артикля з порядковими числівниками. Дробові 

числівники. Дати, номери телефонів тощо. Особливості запису чисел в текстах офіційних 

документів тощо. 

Займенник. Особові займенники. Вираження особовими займенниками категорій 

особи, числа, відмінка. Поділ особових займенників на родові класи. Називний та об’єктний 

відмінки особових займенників. 

Присвійні займенники. 

Вказівні займенники. Використання вказівних займенників як замінників іменника. 

Емфатичне вживання зворотних займенників. 

Взаємні займенники. 

Неозначені займенники. Використання слова one як субстантивного займенника. 



Заперечно-неозначені займенники. 

Питальні займенники. Вживання питальних займенників для утворення 

займенникових питань (спеціальні питання). 

Відносні і сполучникові займенники. 

Функції займенників і їх зв’язок з повнозначними частинами мови. 

Дієслово. Основні форми дієслова. Правильні та неправильні дієслова. Спосіб: 

дійсний, умовний та наказовий. Дієслова-зв’язки. Особливості вживання допоміжних дієслів 

to be, to do, to have. Модальні дієслова can, may, must та їх еквіваленти, а також дієслова з 

модальним значенням will, shall, ought to, should, would, need. 

Парадигма англійського дієслова. 

Формування, значення та вживання англійських часів. 

Пасивний стан. Особливості вживання та формування. 

Правила узгодження часів у прямій та непрямій мові. 

Неозначені форми дієслова: Infinitive, Participle, Gerund. Загальна характеристика, 

випадки вживання та їх функції у реченні. Вживання конструкції “чистий інфінітив” в 

текстах фахових документів тощо. 

Прийменник. Види прийменників та їх вживання. Прості, похідні, складні та фразові 

прийменники. Класифікація прийменників за значенням. Місце прийменників у реченні. 

Сполучник. Прості, похідні, складні, фразові, парні, сурядні та підрядні. Асиндетон. 

Полісиндетон. 

Вигук. Непохідні і похідні вигуки. 

Модальні слова. Основні групи модальних слів та вставна функція їх. 

Частка. Зв’язок частки з іншими частинами мови. Семантичні групи часток. Слова 

ствердження та заперечення. 

Творення різних частин мови за допомогою афіксації, конверсії, словоскладання 

тощо. 

 

С и н т а к с и с 

 

Речення. Речення як складовий елемент монологічного та діалогічного мовлення. 

Комунікативні типи речень: розповідне речення; стверджувальне; заперечне. Порядок слів у 

простому розповідному реченні. Питальні речення. Основні типи питальних речень: загальне 

запитання; спеціальне запитання; альтернативне запитання; розділове запитання. Порядок 

слів у різних типах питальних речень. Спонукальне речення. Спонукальне речення 

категоричне та некатегоричне. Заперечне спонукальне речення. Окличні речення. Засоби 

вираження емоційності: інтонація, порядок слів, вигук. Емфатичне вживання допоміжних та 

службових дієслів. 

Просте речення. Просте непоширене речення. Просте поширене речення. 

Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Склад речення: група підмета та 

група присудка. Двоскладне речення. 

Підмет. Способи вираження підмета. Особові, безособові речення. Речення з 

вказівним it і there. 

Присудок (простий, дієслівний складний, іменний складний). Узгодження присудка з 

підметом. 

Другорядні члени речення: означення, додаток, обставини місця, часу, причини, мети, 

способу дії. 

Додаток. Способи вираження додатка. Прямий додаток. Прийменниковий додаток. 

Складний додаток як вторинна предикативна конструкція. Способи вираження складного 

додатка. 

Означення. Способи вираження означення. Складне означення. 

Обставина. Семантичні типи обставин. Способи вираження обставин. Складна 

обставина. Місце обставини в реченні. 



Відокремлені члени речення. Синтаксичне відокремлення. Вторинна предикативна 

якість відокремлених членів речення. Відокремлене означення. Відокремлена обставина. 

Відокремлена прикладка. 

Прикладка. Відокремлена прикладка. Місце прикладки в реченні. Невідокремлена 

прикладка. 

Однорідні члени речення. Сполучникове з’єднання однорідних членів: єднальне, 

розділове, протиставне. Безсполучниковий зв’язок. 

Односкладні речення. Емоційний характер цих речень. 

Еліптичне речення. Характерні еліптичні речення, вживані в розмовній мові. 

Складне речення. Складносурядне речення. Сполучникові і безсполучникові 

складносурядні речення. 

Складнопідрядне речення. Групи підрядних речень: 

- підрядне підметове; 

- предикативне; 

- підрядне додаткове; 

- звичайне підрядне речення; 

- описові означальні підрядні речення; 

- обставинні підрядні речення. 

Обставинні підрядні речення: місця, часу, причини, мети, наслідку, умовні (підрядні 

речення реальної і нереальної умови), допустові, порівняльні, підрядні речення ступеня, 

способу дії. Вставне підрядне речення. Емфатичне складне речення. 

Пряма та непряма мова. Послідовність і узгодження часів у непрямій мові. 

Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях 

непрямої мови. Комунікативні типи речень у непрямій мові. Вільне перетворення прямих 

висловлювань у непрямі. Особливості синтаксису речення в текстах офіційних міжнародних 

документів тощо. 

Зіставлення граматичних явищ англійської та української мови. 



TEST 

 

Variant A 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

Read the text and remember as much as possible. 

 

Teachers cyber-bullied by students and parents 

 

Children as young as seven are posting abusive and damaging comments about their 

teachers on social networking websites such as Facebook and Twitter, according to new research. 

Even worse, some of the children's parents are adding their comments to what constitutes a serious 

escalation in the cyber-bullying of educators. The British teaching union NASUWT conducted a 

survey of more than 7,500 teachers. It found that almost half of teachers had reported abuse to the 

school, police or the website on which the insults were posted. Other figures show that more than 

20 per cent of teachers felt they had been cyber-bullied in the past year. Three per cent of the 

comments were from under-elevens. 

 

The survey revealed that 64% of the comments were made by pupils, 27% by parents, and 

the rest a mix of both. Many of the comments related to teachers’ appearance, competence, and 

sexuality. Chris Keates, NASUWT general secretary, said: "It is clear that steps need to be taken to 

protect teachers from the abuse of social media by pupils and parents." She added: "Teachers are 

often devastated by the vile nature of the abuse they are suffering. Some have lost their confidence 

to teach once they see foul and personal remarks made by pupils in their classes and have left the 

profession." Many teachers are afraid to report the abuse. They think it would lead to more trouble. 

  



TEST 
 

Variant A 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

I. Match the following synonyms from the text read. 

 

1. abusive A) combination 

2. constitutes B) carried out 

3. escalation C) statistics 

4. conducted D) amounts to 

5. figures E) nasty 

6. revealed F) insulting 

7. mix G) ability 

8. competence H) upsurge 

9. vile I) result in 

10. lead to J) showed 

 

II. Multiple choice – quiz 
 

11. How old are the youngest children posting on 

social networks? 

A) 7 

B) 6 

C) 5 

D) 4 

 

12. What is there a serious escalation in? 

A) teachers joining a union 

B) teachers quitting their jobs 

C) cyber-bullying of teachers 

D) the number of surveys teachers take 

 

13. What / Who conducted a survey of teachers? 

A) a school 

B) a social network site 

C) the British police 

D) a teaching union 

 

14. How many teachers had reported abuse? 

A) 7,500 

B) almost half 

C) a quarter of a million 

D) 20% 

 

15. What proportion of under-eleven-year-olds 

made comments? 

A) 3% 

B) 24% 

C) 50% 

D) 64% 

16. What was the percentage of comments from 

parents? 

A) 50% 

B) 64% 

C) 38.751% 

D) 27% 

 

17. Why did a union official say steps needed to be taken? 

A) to educate children 

B) the elevators had broken 

C) to protect teachers 

D) because the Internet is unsafe 

 

18. How do the teachers feel about the vile nature of 

the abuse? 

A) demolished 

B) devastated 

C) driven 

D) devalued 

 

19. What have some teachers lost? 

A) their job 

B) their whiteboard eraser 

C) confidence 

D) Internet connection 

 

20. Why are many teachers afraid to report abuse? 

A) it will lead to more comments 

B) they think there'll be more trouble 

C) to keep their password safe 

D) they fear someone will attack them 

 

 



Part II. Теоретична частина 

 

Lexical and grammatical test 

 

III. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to 

be correct. 

21. He was suspected in selling information to a rival company and his wife was accused of taking 

bribes. 

A     B         C  D 

22. Commercial or retail banks are business that trade by money and make a profit from the 

difference 

  A  B         C 

between the interest rates they pay and those they charge to borrowers. 

     D 

23. The information contained in advertising do not inform and often misleads the consumer, and 

leads to 

    A       B           C 

lower quality products. 

          D 

24. Individuals doing business as a partnership, have unlimited liability for debts, unless they will 

form a 

  A       B    C 

limited company. 

D 

25. We are not aware to lose any customers because of these delays. 

  A    B      C        D 

 

 

IV. Supply the correct form of the verb for each of the following sentence. 

26. They made the substance into a solid form, which could … rather than drunk. (eat) 

27. Don't forget … for airport taxes, which can add considerably to your expenses. (budget) 

28. I didn't realise that we were allowed … in advance. (pay) 

29. If you are parking in daylight, … about how things will look in the dark. (think) 

30. He was very polite. Whenever his wife entered the room he … up. (stand)  

 

 

V. Choose the appropriate word. 

31. If you take common sense security measures, your car is … likely to be stolen. 

A) more less  B) much less  C) much fewer D) much littler 

32. He used to … rugby because he couldn't think of anything else to do on Saturday. 

A) have played  B) playing  C) play  D) plays 

33. … Lenny had led a double life. 

A) since many years B) since much years C) for many years D) last year 

34. He knew nothing about the surprise party, …? 

A) did he   B) was he  C) didn't he  D) does he 

35. She was always good … languages at school. 

A) on   B) at   C ) in   D) with 

 

 

VI. Choose the appropriate word from the brackets. 

36. A (sensitive/sensible) plant, the cocoa tree can only grow in equatorial regions. 

37. Some people (specially/especially) teenagers believe that chocolate is bad for the skin. 

38. Fast food popularity is (destroyed/destroying) national cuisines around the world. 

39. I was (extreme/extremely) shocked by the girl's story. 



40. I'm sorry for (been/being) so careless. 

 

VII. Choose the proper form of the verb in complex object. 

41. Teddy’s words made me __________ uncomfortable. 

A) to feel   B) feeling  C) feel 

42. Mrs. Pottson allowed her guests __________ in the living-room. 

A) to smoke  B) smoking C) smoke 

43. Has the secretary come yet? I want her __________ my papers. 

A) to type   B) type  C) typing 

44. We heard her __________ a folk song. 

A) to sing   B) sing  C) sang 

45. Granny didn’t want my Mom __________ my Dad. 

A) marry   B) to marry C) married 

 

VIII. Complete the sentence with the necessary form of the verb: gerund, infinitive or bare 

infinitive. 

46. They couldn’t afford __________ me lots of new clothes. 

A) to buy   B) buying  C) buy 

47. They always reminded me __________ my homework. 

A) doing   B) do  C) to do 

48. It’s amazing how she avoids __________ the washing up every day. 

A) doing   B) do  C) to do 

49. Do you think she would ever consider __________ helpful around the house. 

A) be   B) being  C) to be 

50. They never let me __________ friends home. 

A) to bring  B) bring  C) bringing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KEYS TO TEST 

Variant A 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

I. Match the following synonyms from the text read. 

1. F 2. D 3. H 4. B 5. C 6. J 7. A 8. G 9. E 10. I 

 
II. Multiple choice – quiz 

11. A 12. C 13. D 14. B 15. A 16. D 17. C 18. B 19. C 20. B 

 

Part II. Теоретична частина 

 

Lexical and grammatical test 

 

III. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to 

be correct. 

21. A  22. C  23. B  24. C  25. B 

 

IV. Supply the correct form of the verb for each of the following sentence. 

26. be eaten 

27. to budget 

28. to pay 

29. think 

30. stood 

 

V. Choose the appropriate word. 

31. B  32. C  33. C  34. A  35. B 

 

VI. Choose the appropriate word from the brackets. 

36. sensitive 

37. especially 

38. destroying 

39. extremely 

40. being 

 

VII. Choose the proper form of the verb in complex object. 

41.-C  42.-A  43.-A  44.-B  45.-B 

 

VIII. Complete the sentence with the necessary form of the verb: gerund, infinitive or bare 

infinitive. 

46. B  47. C  48. A  49. B  50. B 

  



TEST 

Variant B 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

Read the text and remember as much as possible. 

 

Billionaire to pay off student debt for class of 2019 

 

University students receiving their diplomas at a college in the USA got the surprise of their 

lives during their commencement ceremony. Students at Morehouse College in Atlanta, Georgia 

were listening to a speech from the philanthropist Robert F. Smith, a recipient of an honorary 

degree from Morehouse. Mr Smith ended his speech by informing the 400 students that he would 

pay off their student loans and debt. He said: "This is my class, 2019, and my family is making a 

grant to eliminate their student loans." He added: "On behalf of the eight generations of my family 

who have been in this country, we're going to put a little fuel in your bus." Mr Smith's kindness is 

estimated to be worth about $40 million. 

 

Robert F. Smith, 56, graduated from Columbia Business School, where he earned an MBA 

with honors. In the year 2000, he founded the investment company Vista Equity Partners, which 

currently manages over $46 billion in assets. His company made him a multi-billionaire. Mr Smith 

was the first African-American to sign the Giving Pledge, where people promise to commit at least 

half of their wealth to philanthropic causes. One graduate to benefit from Smith's generosity said it 

would have an "immeasurable impact" on his life. Dwytt Lewis, 21, whose $150,000 loan is now no 

more, added: "Just imagine the weight lifted off your shoulders when you have a clean slate coming 

out of college." 

  



TEST 

Variant B 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

I. Match the following synonyms from the text read. 

1. commencement A) address 

2. philanthropist B) fresh start 

3. speech C) believed 

4. eliminate D) set up 

5. estimated E) benefactor 

6. founded F) hand over 

7. assets G) graduation 

8. commit H) effect 

9. impact I) property 

10. clean slate J) get rid of 

 
II. Multiple choice – quiz 

 

11. Where were the students when they got the 

surprise of their lives? 

A) at home 

B) in a lecture 

C) a commencement ceremony 

D) in Hawaii 
 

12. What was the philanthropist Robert F. Smith a 

recipient of? 

A) an honorary degree 

B) a trophy 

C) thanks 

D) lots of e-mail 
 

13. How many students will have their loan paid by 

Robert F. Smith? 

A) 500 

B) 400 

C) 300 

D) 600 
 

14. For how many generations has Robert F. 

Smith's family been in the USA? 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 
 

15. How much will repaying the loans cost Robert 

F. Smith? 

A) well over $40 million 

B) exactly $40 million 

C) around $40 million 

D) just under $40 million 

16. Where did Robert F. Smith get his MBA 

from? 

A) Harvard Business School 

B) Columbia Business School 

C) MIT 

D) Morehouse College 
 

17. When did Robert F. Smith start his company 

Vista Equity Partners? 

A) the year 2001 

B) the year 2002 

C) the year 1999 

D) the year 2000 
 

18. What initiative did Robert F. Smith sign up 

to? 

A) Philanthropy Today 

B) the Giving Pledge 

C) Education For All 

D) End The Loans 
 

19 How much of his wealth did Robert F. Smith 

sign up to giving away? 

A) at least a quarter 

B) at least half 

C) at least a third 

D) at least three-quarters 
 

20. What did a student say had been lifted from 

his shoulders? 

A) a weight 

B) a friend 

C) stress 

D) money 



Part II. Теоретична частина 

 

Lexical and grammatical test 

 

III. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to 

be correct. 

1. Women have been traditionally concentrated in certain types of job and industries, and over three 

A        B                 C 

quarters now work in the service sector. 

   D 

2. Governments, of course, unlike companies, do not have the option of issue equities. 

A            B C  D 

3. The economic and social reforms in this years were nevertheless important and affected all 

 A             B   C          D 

working people. 

 

4. When commodity prices are expected to raise, future prices are obviously higher than spot prices. 

   A          B  C    D 

5. We have delayed introducing the product by the New Year. 

A      B    C  D 

 

 

IV. Supply the correct form of the verb for each of the following sentences. 

1. We … just … the most extraordinary news. (hear)  

2. He was very polite. Whenever his wife entered the room he … up. (stand)  

3. My lawyer told me … to anyone about it. (not speak) 

4. I hate … money. (borrow)  

5. When I … for my passport I found this old photograph. (look)  

 

 

V. Choose the appropriate word. 

1. He used to play rugby because he couldn't think of … to do on Saturday.  

A) anything else  B) something else C) nothing else D) anything more 

2. He threatened the cashier … and demanded the contents of the cash machine. 

A) on the knife  B) with the knife C ) by the knife D) with a knife 

3. The authorities do things … here. 

A) differ   B) differently  C) different  D) on different 

4. What … this time tomorrow? 

A)will you be doing B)do you do  C)have you done D)did you do 

5. He knew nothing about the surprise party … you opened your mouth! 

A) while   B) after  C) before  D) until 

 

 

VI. Choose the appropriate word from the brackets. 

1. Dogs are said to be more intelligent (than/then) cats. 

2. He has been working hard (late/lately). 

3. There should never be any secrets (between/among) you and me. 

4. If you hadn't worked so (hard/hardly), you wouldn't be so tired.  

5.  Could you excuse (he's/his) being so rude. 

 

 

 

 

 



VII. Choose the proper form of the verb in complex object. 

1. Our English teacher told us __________ shy and speak English as much as possible. 

A) not to feel  B) not feel C) felt 

2. I want my photographs__________ for a new passport. 

A) to take   B) to be taken C) take 

3. There wasn’t much traffic in the street. I saw a little girl __________ the road. 

A) crossed  B) cross  C) to cross 

4. Everybody supposed him _________a foreigner. 

A) have been  B) to be  C) was 

5. Mary would like her husband __________ Tom’s company. 

A) to avoid  B) avoid  C) avoided 

 

VIII. Complete the sentence with the necessary form of the verb: gerund, infinitive or bare 

infinitive. 

1. Anyway, she tends __________ home on the back of her boyfriend’s motorbike. 

A) coming  B) to come C) come 

2. She makes me __________ her. 

A) to cuddle  B) cuddle  C) cuddling 

3. Has she ever offered __________ with the cooking? 

A) to help   B) help  C) helping 

4. How much time can a girl waste on __________ in the mirror? 

A) look   B) to look  C) looking 

5. They are encouraged __________ to church every week. 

A) going   B) to go  C) go 

 

 

 

 

 

 

  



KEYS TO TEST 

Variant B 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

I. Match the following synonyms from the text read. 

1. G 2. E 3. A 4. J 5. C 6. D 7. I 8. F 9. H 10. B 

 
II. Multiple choice – quiz 

11. C 12. A 13. B 14. D 15. C 16. B 17. D 18. B 19. B 20. A 

 

Part II. Теоретична частина 

 

Lexical and grammatical test 

 

III. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to 

be correct. 

21. A  22. D  23. B  24. C  25. C 

 

IV. Supply the correct form of the verb for each of the following sentence. 

26. have heard 

27. stood 

28. not to speak 

29. borrowing 

30. was looking 

 

V. Choose the appropriate word. 

31. A  32. C  33. B  34. A  35. D 

 

VI. Choose the appropriate word from the brackets. 

36. than  

37. lately  

38. between  

39. hard  

40. his  

 

VII. Choose the proper form of the verb in complex object. 

41.-A  42.-B  43.-B  44.-B  45.-A 

 

VIII. Complete the sentence with the necessary form of the verb: gerund, infinitive or bare 

infinitive. 

46. B  47. B  48. A  49. C  50. B 

  



TEST 

Variant C 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

Read the text and remember as much as possible. 

 

UK ambassador to US says White House is inept 

 

Relations between the UK and USA have soured after the leak of diplomatic cables from the 

UK's ambassador to the USA. The leaked memos were published in a British newspaper on Sunday. 

They contained highly negative and critical comments about President Trump's White House from 

Ambassador Kim Darroch. Mr Darroch wrote of the White House: "We don't really believe this 

administration is going to become substantially more normal; less dysfunctional; less unpredictable; 

less faction riven; less diplomatically clumsy and inept." He characterized Mr Trump's policy on 

Iran as "incoherent" and "chaotic". Sir Winston Churchill's grandson called the leak an act of 

"unforgivable treachery". 

 

The United States and the UK are traditionally strong partners on the international stage. 

They each describe their friendship as a "special relationship". The UK needs to nurture this 

friendship following its leaving the European Union after Brexit. It needs a trade deal with 

America. The United Kingdom's Prime Minister Theresa May said she had "full faith" in Sir Kim as 

ambassador but did not agree with his comments. Her spokesman described the leak as being 

"absolutely unacceptable". Donald Trump retaliated to the comments, saying Sir Kim "has not 

served the UK well." On Twitter, he wrote: "I do not know the Ambassador, but he is not liked or 

well thought of within the US. We will no longer deal with him." 

  



TEST 

Variant C 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

I. Match the following synonyms from the text read. 

1. soured A) attended to 

2. critical B) disorderly 

3. inept C) cultivate 

4. chaotic D) spoiled 

5. treachery E) trust 

6. stage F) fault-finding 

7. nurture G) totally 

8. faith H) setting 

9. absolutely I) betrayal 

10. served J) incompetent 

 
II. Multiple choice – quiz 

 

11. What did the article say had happened to 

UK-US relations? 

A) they had seared 

B) they had soured 

C) they had soared 

D) they had sired 

 

12. Where were the leaked memos published? 

A) in a Washington newspaper 

B) in a Russian newspaper 

C) on Wikileaks 

D) in a British newspaper 

 

13. What did the ambassador say would not 

become more normal? 

A) the US administration 

B) UK-US relations 

C) diplomacy 

D) comments 

 

14. What did the ambassador describe as being 

"incoherent" and "chaotic"? 

A) UK-US relations 

B) diplomacy 

C) Mr Trump's Iran policy 

D) Washington 

 

15. What did Sir Winston Churchill's grandson 

say the leak was an act of? 

A) spying 

B) unforgiveable treachery 

C) rogue nation interference 

D) contrition 

16. What is the friendship between the USA and UK 

often called? 

A) the "Special Relationship" 

B) the "Best Relationship" 

C) the "Super Relationship" 

D) the "Atlantic Relationship" 

 

17. What did the article say it needed from the USA? 

A) cash 

B) support 

C) a trade deal 

D) friendship 

 

18. What did the UK Prime Minister say she had in 

the ambassador? 

A) full faith 

B) money 

C) confidence 

D) hopes 

 

19. Who called the leak as being "absolutely 

unacceptable"? 

A) the UK Prime Minister's spokesman 

B) Donald Trump's son-in-law 

C) the US ambassador to the UK 

D) Theresa May 

 

20. What did Donald Trump say the ambassador had 

not done? 

A) anything wrong 

B) his homework 

C) respected the USA 

D) served the UK well 



Part II. Теоретична частина 

 

Lexical and grammatical test 

 

III. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to 

be correct. 

1. Three of the bank’s employees have been accused yesterday of buying shares while in possession 

         A   B          C 

of inside information. 

D 

2. The consultants advised to the company to restructure its middle management. 

A   B    C       D 

3. The government had been sought to create an economic climate in which business can flourish 

       A         B 

and hence provide more jobs for both men and women. 

 C        D 

4. Since consumers are the principal targets of sales campaigns, we ought know something about 

       A       B   C 

the services advertisers perform. 

           D 

5. Despite of the mixed market research reports, we are going to carry on developing this product. 

       A           B      C        D 

 

 

IV. Supply the correct form of the verb for each of the following sentences. 

1. When I first met him he … in a fast food restaurant. (work)  

2. I … him for three years. I wonder where he is. (not see)  

3. He forgot … the tickets before. (book) 

4. He was fined for … the speed limit. (exceed)  

5. Do you know that lady who … just … in the shop? (catch shoplifting)  

 

 

V. Choose the appropriate word. 

1. The police regularly try to make the public more … the dangers. 

A) aware for  B) aware of  C) aware to  D) aware about 

2. Renton … to find a job for the last eight months. 

A) had been unable B) couldn't  C) hasn't been unable D) has been unable 

3. Let me … what you think about it. 

A) know   B) knowing  C) to know  D) to be knowing 

4. But the carpet … he bought was wool, not silk! 

A) who   B) which  C) whom  D) what 

5. … linguists in Europe appear to be the Luxemburgers. 

A) the better  B) the best  C) best   D) the most good 

 

 

VI. Choose the appropriate word from the brackets. 

1.We really wanted to improve things, but it was too (late/lately). 

2. It's better to drive (than/then) be driven. 

3. He has been working (hard/hardly) over last month.  

4.(Among/between) the two houses there was a paved path. 

5. I'm sorry for (been/being) so careless. 

 

 

 



VII. Choose the proper form of the verb in complex object. 

1. We expected the Harrisons _____ later than usual. 

A) to arrive  B) arrive  C) arrived 

2. What makes you _____ such rash actions? 

A) do   B) to do  C) doing 

3. I made him _____the poem by heart. 

A) to learn  B) have learnt C) learn 

4. Sarah expected him _____ her to say he was sorry. 

A) to recall  B) recalling C) have recalled 

5. I want you _____ at home in time. 

A) be   B) have been C) to be 

 

VIII. Complete the sentence with the necessary form of the verb: gerund, infinitive or bare 

infinitive. 

1. I always insist on __________ the house. 

A) cleaning  B) clean  C) to clean 

2. They let me __________ inside. 

A) to smoke  B) smoking C) smoke 

3. My family always avoids __________ about politics. 

A) to talk   B) talking  C) talk 

4. She invited Bob __________ skiing with her. 

A) to go   B) go  C) going 

5. My brother is considering __________ to Portugal. 

A) move   B) to move C) moving 

 

 

 

 

 

  



KEYS TO TEST 

Variant C 

 

Part I. Практична частина 

 

Reading 

 

I. Match the following synonyms from the text read. 

1. D 2. F 3. J 4. B 5. I 6. H 7. C 8. E 9. G 10. A 

 
II. Multiple choice – quiz 

11. B 12. D 13. A 14. C 15. B 16. A 17. C 18. A 19. A 20. D 

 

Part II. Теоретична частина 

 

Lexical and grammatical test 

 

III. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to 

be correct. 

21. A  22. B  23. A  24. C  25. A 

 

IV. Supply the correct form of the verb for each of the following sentence. 

26. was working  

27. haven't seen  

28. to book  

29. exceeding  

30. has been caught shoplifting  

 

V. Choose the appropriate word. 

31. B  32. D  33. A  34. B  35. B 

 

VI. Choose the appropriate word from the brackets. 

36. late  

37. than  

38. hard  

39. between  

40. being 

 

VII. Choose the proper form of the verb in complex object. 

41.-A  42.-A  43.-C  44.-A  45.-C 

 

VIII. Complete the sentence with the necessary form of the verb: gerund, infinitive or bare 

infinitive. 

46. A  47. C  48. B  49. A  50. C 
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ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 

 

 Протягом 2 академічних годин Вам належить прочитати текст, виконати тест до нього 

та лексико-граматичний тест. 

 

 Усі відповіді Ви повинні заносити тільки до аркуша відповідей. Ніякі виправлення в 

аркушах відповідей не допускаються. Позначення кількох варіантів відповідей на одне 

питання чи нечітке написання відповіді вважаються за помилку.  

 

 На кожне питання Вам пропонується три відповіді. Тільки одна відповідь є 

правильною. 

 

 Завдання слід переписати, але не слід переписувати речення-відповідь повністю. 

Необхідно вказати лише одну літеру.  

 

Наприклад,  

 

І. Use an appropriate reporting verb. 

 1. А 

 2. В 

 

ІІ. Choose the correct alternative. 

 1. А 

 2. В 

 

Ви можете користуватися чернетками. На самих тестах та в аркушах відповідей не 

можна ставити зайвих позначок. 

 

При оцінюванні завдань письмових випробувань з англійської мови враховується 

кількість набраних балів.  

 

Максимальна кількість балів, які отримує абітурієнт, виконавши тест з читання та 

лексико-граматичний тест – 200 балів. За виконання завдань тесту з читання (завдання І-ІІ) 

абітурієнт може отримати по 4 бали за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість 

балів за завдання з читання – 80 балів. Лексико-граматичний тест (завдання ІІІ-VIII): по 4 

бали за кожну правильну відповідь; максимальна кількість балів за виконання лексико-

граматичного тесту – 120 балів. 

 

Хай Вам щастить! 

  



Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

 

При оцінюванні завдань письмових випробувань з англійської мови для студентів 

спеціальності 015 «Професійна освіта», 081 «Право», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

08 «Право» враховується кількість набраних балів. 

Найвищий бал, який може отримати абітурієнт – 200. 

1. Максимальна кількість балів за тестові завдання в розділі «Читання» – 80 (4 бали за 

кожну правильну відповідь). 

2. Максимальна кількість балів за тестові завдання в розділі «Лексичний та 

граматичний тест» – 120 (4 бали за кожну правильну відповідь). 

 

Оцінка в балах виставляється так: 

– високий рівень (200 балів – повністю виконане завдання (без фактичних, 

граматичних,); 

– середній рівень (150 балів – в основному завдання виконано правильно, не більше 

дванадцяти помилок (у тому числі фактичні, граматичні); 

– достатній рівень (100 балів – завдання виконано в основному правильно, допущено 

не більше двадцяти помилок (у тому числі фактичних, граматичних). 

Бали також знімаються за допущені виправлення у роботі: за кожне виправлення – 1 

бал. 

 

Загальні критерії оцінювання знань абітурієнтів  

за фахове вступне випробування 

 

172–200 балів– заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді на 34-40 тестових 

завдань, має чітке розуміння лексичних, граматичних та стилістичних структур англійської 

мови; високий рівень засвоєння програмного матеріалу середньої загальноосвітньої школи; 

високу мовну та лінгво-країнознавчу компетенцію. 

 

140–171 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді на 28-33 тестових 

завдань, виявив розуміння основ граматики, визначені програмою середньої 

загальноосвітньої школи; необхідний загальнокультурний рівень та наявність запасу слів; 

вживає вірні часові форми, артиклі, прийменники. 

 

100–139 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді на 20-27 тестових 

завдань, в основному правильно розрізняє слова синонімічного ряду; має достатні знання 

способів сполучуваності слів в англійській мові; має розуміння основ граматики, визначених 

програмою середньої загальноосвітньої школи; необхідний загальнокультурний рівень та 

наявність запасу слів; вживає вірні часові форми, артиклі, прийменники. 

 

Менше 100 балів – заслуговує абітурієнт, який дав правильні відповіді менш, ніж на 20 

тестових завдань. З цього видно, що абітурієнт не має чіткого розуміння лексичних, 

граматичних та стилістичних структур англійської мови; не знає основ граматики, 

визначених програмою середньої загальноосвітньої школи; не вірно вживає часові форми, 

артиклі, прийменники. 

За результатами фахового вступного випробування зараховуються абітурієнти, які 

отримали від 100-200 балів. Ті, хто отримав 99 бали і нижче, не допускаються до 

конкурсного відбору. 

 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка у 

балах 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

50 200 А відмінно 



49 196 А відмінно 

48 192 А відмінно 

47 188 А відмінно 

46 184 А відмінно 

45 180 А відмінно 

44 176 А відмінно 

43 172 А відмінно 

42 168 В добре 

41 164 В добре 

40 160 В добре 

39 156 В добре 

38 152 С добре 

37 148 С добре 

36 144 С добре 

35 140 С добре 

34 136 D задовільно 

33 132 D задовільно 

32 128 D задовільно 

31 124 D задовільно 

30 120 D задовільно 

29 116 Е задовільно 

28 112 Е задовільно 

27 108 Е задовільно 

26 104 Е задовільно 

25 100 Е задовільно 

 


