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Програма вступного іспиту з англійської мови  на освітній ступінь «Бакалавр» / 

Укладач: Михайліченко Л.Л. – Маріуполь: МДУ, 2019. – 17с. 

 

 

 

 

 

 

 

Програму з англійської мови призначено для абітурієнтів, які готуються до вступу 

на освітній ступінь «Бакалавр» на спеціальності Маріупольського державного 

університету, де складання англійської мови є обов’язковим. Укладачем 

враховано сучасні вимоги до рівня сформованості вмінь і навичок з іноземної 

мови випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, а також вимоги до 

проведення державного тестування.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступного іспиту з англійської мови призначена для вступників на 

освітній ступінь «Бакалавр» на спеціальності Маріупольського державного 

університету, де складання англійської мови є обов’язковим. Зміст програми 

відповідає вимогам Загальних рекомендацій з мовної освіти Ради Європи і 

державним стандартам навчання англузької мови у загальноосвітніх закладах I-III 

ступеню, а також вимогами до рівня сформованості вмінь та навичок випускників 

шкіл, гімназій, ліцеїв, представлених у чинній програмі з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів України. 

За глобальною шкалою оцінювання, запропонованою Радою Європи, рівень 

В1 характеризується таким чином: вступник може розуміти основний зміст 

чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, при 

навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість питань під час 

перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і логічно 

висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, 

події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок 

зору та планів.  

В аудіюванні може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення 

на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час навчання, на 

дозвіллі тощо. Може розуміти головний зміст багатьох радіо- або ТВ програм про 

поточні справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, 

коли мовлення відносно повільне і чітке.  

У читанні може розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші 

повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки, описи 

подій, почуттів та бажань в особистих листах.  

У писемному мовленні може написати простий зв'язний текст на знайомі або 

пов'язані з особистими інтересами теми, може писати особисті листи, описуючи 

події та враження.  

У діалогічному мовленні може спілкуватись у більшості ситуацій під час 

перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, може без підготовки 

вступити до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов'язана з 

повсякденним життям (сім'я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).  

У монологічному мовленні може будувати прості зв'язні висловлювання, для 

того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та 

сподівання. Може стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів і 

планів, може розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та 

описати своє ставлення.  

З огляду на те, що іспит проводиться у письмовій формі та має тестовий 

характер, перевірці підлягають лексико-граматичні навички та вміння читання і 

писемного мовлення. 

Отже, вступники повинні: 

•  виконувати тестові завдання на матеріалі лексики та граматики англійської 

мови; 
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• розуміти основні думки прочитаного іншомовного тексту на тематику, що 

вивчається в рамках шкільної програми; вилучати інформацію, що відповідає 

змісту тексту, враховуючи деталі фактологічного характеру; 

• розуміти текст, що прослуховується, в аудіо-відеозапису з опорою на 

передбачені програмою фонетичні і граматичні явища і вивчену тематику; 

• спілкуватися в письмовій формі в межах тем шкільної програми, у 

ситуаціях повсякденного життя; 

• створювати письмові тексти на теми, що вивчались в рамках шкільної 

програми. 

Час підготовки вступника до відповіді на іспиті – дві години. 

Не допускається використання словників під час іспиту. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» 

 

Об'єктами контролю під час складання тесту є читання і письмо як види 

мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної 

комунікації . 

Вступники до вищих навчальних закладів повинні знати: 

Лексичний матеріал 

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 

2500 лексичних одиниць. 

Граматичний матеріал 

Морфологія 

1. Іменник. Множина іменників. Жіночий рід іменників. 

2. Артикль. Види артиклів. Основні випадки вживання артиклів. 

3. Прикметник. Жіночий рід прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

4. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, неозначені, заперечні, питальні, 

відносні, зворотні займенники. 

5. Числівник. Кількісні й порядкові числівники. 

6. Дієслово. Особові форми дієслова. Групи дієслів. Відмінювання дієслів. 

Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Неособові форми дієслова: їх 

утворення та функції у реченні.  

7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

8. Прийменник. Найбільш уживані прийменники. 

9. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. 

Синтаксис 

Просте речення. Непоширене й поширене речення. Дієслівний, іменний і 

складний дієслівний присудок. Головні та другорядні члени речення. Узгодження 

підмета та присудка. Порядок слів у стверджувальному, питальному та 

заперечному реченнях. Безособові речення. Складне речення. Складносурядні та 

складнопідрядні речення. Умовні речення. 

 



 6 

Вступники до вищих навчальних закладів повинні вміти: 

• виконувати тестові завдання на матеріалі лексики та граматики англійської 

мови; самостійно добирати і застосовувати лексичні одиниці та граматичні 

явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах шкільної 

програми; 

• читати без словника з метою одержання інформації адаптовані тексти з 

художньої та науково-популярної літератури, що містять до 5 % незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих 

елементів, подібностей між лексичними явищами в рідній та англізькій 

мовах, контексту, при швидкості читання приблизно 400 друкарських знаків 

за хвилину. Тексти для ознайомлювального читання можуть містити 

незнайомі слова – до 5 %, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, 

про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими 

елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). 

Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів; 

• логічно й послідовно викладати свої думки у письмовій формі відповідно до 

запропонованої теми (ситуації) у рамках передбаченої програмою тематики 

в межах засвоєного лексико-граматичного матеріалу: писати повідомлення, 

опис, роздум на різні теми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 

100 слів. 

 

СТРУКТУРА БІЛЕТУ 

 

Частина I. Аудіювання 

Мета завдання – встановити рівень сформованості у вступників навичок і 

умінь з аудіювання англомовного тексту, який містить завдання у формі 

різноманітних тестових завдань. Завдання (1 - 6). 

 

Частина ІI. Читання 

Мета завдання – встановити рівень сформованості у вступників умінь читати 

і розуміти автентичні тексти. У цій частині тесту (завдання 7-22) оцінюється 

рівень розуміння тексту, уміння вступника узагальнювати прочитане, 

виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за 

контекстом. 

Зміст текстів для читання відповідає тематиці шкільної програми. 

Види завдань: 

- із вибором правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності (добір логічних пар); 

- на заповнення пропусків у тексті; 

- знаходження аргументів та висновків; 

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

Типи текстів: 

- статті з періодичних видань; 

- листи (особисті, ділові тощо); 

- оголошення, реклама; 
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- меню, кулінарні рецепти; 

- програми (телевізійні, радіо тощо); 

- особисті нотатки, повідомлення; 

- уривки художніх творів. 

 

Частина ІІI. Використання мови 

Мета завдання – визначити рівень володіння вступником лексичним та 

граматичним матеріалом. У цій частині тесту (завдання 23-46) оцінюється вміння 

аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, встановлювати логічні 

зв’язки у тексті. 

Види завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді: 

Завдання полягає у тому, щоб вступник вибрав одну правильну відповідь із 

чотирьох запропонованих варіантів відповідей. 

- заповнення пропусків у тексті: 

Завдання полягає в тому, щоб вступник заповнив пропуски в тексті, 

використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється 

відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи 

граматики. 

Мета завдання – встановити рівень сформованості у вступників навичок і 

умінь з аудіювання англомовного тексту, який містить завдання у формі 

різноманітних тестових завдань.  

 

Частина IV. Писемне мовлення 

Мета – визначити рівень сформованості у вступників навичок та вмінь, 

необхідних для вирішення під час написання комунікативних завдань. У цій 

частині тесту оцінюється уміння здійснювати спілкування у писемній формі 

відповідно до поставлених комунікативних завдань у межах шкільної тематики. 

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих 

ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. 

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів. 

У цій частині тесту (завдання 47) передбачається створення власного 

письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної 

ситуації. Вступник має написати власне письмове висловлювання на основі 

конкретної ситуації за допомогою вказівок: письмових підказок (повідомлень, 

листів, оголошень, реклами тощо). Вступник має написати англійзькою мовою 

особистого листа або повідомлення, висловлюючи власні думки, використовуючи 

лексику та граматику відповідно до заданої комунікативної ситуації та з 

використанням відповідного стилю. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

НА ІСПИТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Загальна кількість завдань роботи – 47. 

На виконання роботи відведено 120 хвилин. 
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Тест складається з чотирьох частин: 

• Аудіювання 

• Читання. 

• Використання мови. 

• Письмо. 

Схеми оцінювання завдань тесту з англійської мови: 

1. Завдання на встановлення відповідності (№ 1 - 6). До кожного завдання 

подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання 

вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав правильну відповідь. 

 

2. Завдання на встановлення відповідності (№ 7 - 22). У завданнях 

пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; 

твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді 

до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив 

правильну відповідність. 

3. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 23–46). До кожного 

завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав правильну відповідь. 

 Завдання на заповнення пропусків у тексті -  у завданнях пропонується 

доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, 

словосполученнями/словами із наданих варіантів. Завдання вважається 

виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді. 

До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав правильну 

відповідь. 

        4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 47 - 56). Завдання передбачає 

створення абітурієнтом власного висловлення у письмовій формі відповідно до 

запропонованої комунікативної ситуації. 

 

Схеми оцінювання завдань робити з англійської мови: 

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал 

за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності 

не встановлено, або відповіді не надано. 

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 

бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 

бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 

4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 6 балів за 

критеріями: 

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у 

комунікативній ситуації) 

а1 – перша умова: 0, 1 або 1 бали. 

а2 – друга умова: 0, 1 або 1 бали. 
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а3 – третя умова: 0, 1 або 1 бали. 

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у 

тексті): 

0, 1 або 0,5 бали. 

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист 

(особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або ) 0,5 бали. 

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним 

матеріалом): 0, 1 або 1 бали. 

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 1 

бали. 

1. Якщо абітурієнт отримує 0 балів за критерій 

а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 

балів. 

2. Якщо абітурієнт отримує 0 балів за критерій 

с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то в 

такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів. 

3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення 

вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання – 56. 

 

Вступне випробування буде вважатися складеним та буде підлягати 

подальшому оцінюванню, починаючи зі 100 балів, якщо вступник набере хоча б 8 

тестових балів. 

 

Якщо вступник зі всього екзаменаційного білету отримає від 0 до 5 тестових 

балів, то вступне випробування буде вважатися не складеним та вступник 

отримає оцінку «Не склав».  

 

Таблиця відповідності тестових балів 200-бальній шкалі  

(при умові що максимальна кількість тестових балів дорівнює 56) 

 

Тестовий 

бал 

Бал за 200-

бальною 

шкалою 

Тестовий 

бал 

Бал за 200-

бальною 

шкалою 

Тестовий 

бал 

Бал за 

200-

бальною 

шкалою 

6 100 23 134 40 168 

7 102 24 136 41 170 

8 104 25 138 42 172 

9 106 26 140 43 174 

10 108 27 142 44 176 

11 110 28 144 45 178 

12 112 29 146 46 180 
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13 114 30 148 47 182 

14 116 31 150 48 184 

15 118 32 152 49 186 

16 120 33 154 50 188 

17 122 34 156 51 190 

18 124 35 158 52 192 

19 126 36 160 53 194 

20 128 37 162 54 196 

21 130 38 164 55 198 

    56 200 
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Приклад тесту з англійської мови 

 

ЧАСТИНА «АУДІЮВАННЯ» 

 

You will hear the interview. For questions 1 – 6 find the correct answer (1, 2, 3) 

1. Why does Mariela think the first question is easy? 

a) The answer depends on her mood. 

b) The choice of films is limited. 

c) She has her own favourite. 

Answer:  

2. Why does Mariela name “American Beauty” the best film? 

a) Because of acting. 

b) Because it’s mainstream. 

c) Because of its plain plot. 

Answer: 

3. Why isn’t “Gladiator” Mariela’s favourite film? 

a) It’s too mysterious. 

b) For her it’s a usual film. 

c) It’s not exciting. 

Answer: 

4. Mariela thinks that “Ghe sixth sense” was: 

a) made by the best director. 

b) the most unanticipated success. 

c) made to frighten people. 

d) Answer: 

5. According to Mariela, what is good about “All about my Mother”? 

a) It has a lovely beginning and a sad ending. 

b) There are more positive feelings in it. 

c) It can touch feelings of anyone. 

Answer: 

6. What does Mariela say about John Travolta in “Pulp fiction”? 

a) His role was not typical for him.  

b)  He could play any part of it. 

c) He’s the best as a bad guy. 

Answer: 

 

                                             ЧАСТИНА «ЧИТАННЯ» 

TASK 1 

Read the text below. Match choices (A-H) to (7-11). 

There are three choices you do not need to use. 
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Write your answers on the separate answer sheet. 

HOW TO STAY HEALTHY AND HAPPY 

7 ....... Apple is rich in fibre which is very good for digestion. Grapes and berries have 

high antioxidants. Orange is rich in vitamin C which is believed to be very effective 

especially if you have a cold or flu. 

8 ....... Don't eat foods that contain trans fatty acids, which could cause clogged arteries. 

Such foods include spreads, margarine, packaged foods and fries and chicken from fast 

foods that are deep fried. 

9 ....... Learn to control your appetite, like for instance a cereal and a juice for breakfast, 

a chicken pasta for lunch and a salad for dinner. In between have some fruits for snacks. 

10 ....... Always make it a point to include exercise on your daily regime like for 

instance walking every morning. Walking is a good aerobic exercise. Aside from that 

you can also do stretching exercises for your neck and low back. 

11 ....... Sleeping for 7-8 hours a day is considered to be the best relaxation after all 

day's work, especially if you had a good sleep. 

A Stay away from junk foods. 

B. Look forward to the day with a smile. 

C Get enough slumbering. 

D Do drills every day. 

E Think positively. 

F Eat five times a day in moderation. 

G Eat any kind of fruits every day. 

H Try joining a club. 

 

TASK 2 

Read the text below. For questions (12-17) choose the correct answer A, B, C, D). 

STOP EATING PROCESSED AND FRIED FOODS 

There's a drugless and side effect-free way to reduce inflammation in the body, restore 

the body's natural defence system, lose weight, possibly increase lifespan and improve 

or prevent diabetes, cardiovascular disease and kidney disease. What's more, you can 

get the benefits from this natural health strategy no matter what your age or whether you 

already have a serious disease. So who's behind these 'wild' health declarations? It's not 

a supplement maker or natural health group. Instead, the claims come from mainstream 

science researchers from the Mount Sinai School of Medicine, to be exact. Their 

findings conclude there's a simple, inexpensive dietary intervention that could control 

weight even without changing caloric intake and help make people healthier in a host of 

ways. The key? Stop eating processed and fried foods. 

According to the study, these foods, which are abundant in Western diets, are loaded 

with harmful toxins called Advanced Glycation End products (AGEs). AGEs are 

produced when foods are heated, pasteurized, dried, smoked, fried or grilled. Then, once 

consumed and inside the body, AGEs adhere to tissues and oxidize them, causing 

inflammation which can result in numerous diseases. In fact, a long list of animal 

studies have previously shown the dangers of AGEs. The oxidative stress from high 

oxidant levels and inflammation increase the risk of diabetes, heart disease, kidney 

disease and other chronic diseases. The new clinical study, conducted in collaboration 
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with the National Institute on Ageing (NIA), built on this earlier animal research but 

this time looked at what people ate and how it affected their bodies. The researchers 

studied 325 healthy adults and 66 with chronic kidney disease. A subset of 40 healthy 

participants and another 9 with kidney disease were randomly assigned to follow a 

regular Western diet full of AGEs or to follow a diet with only one-half the amount of 

AGEs typically found in the American style of eating. Research subjects in the 'AGE-

less diet' group were advised to avoid grilling, frying or baking their food. Instead, they 

were told to eat food that was poached, stewed or steamed. There was no change in 

calories or nutrient intake during the time of the study. After four months on the low-

AGEs eating plan, the scientists checked the blood of the healthy research subjects. 

They found that AGE levels, inflammatory markers, and biomarkers of vascular 

function declined by as much as 60 percent. What's more, a similar reduction was found 

in the kidney patients after only one month on the AGE less diet. 

In addition, the research team found a positive effect on a cellular receptor for AGEs 

called AGER1. That's a critical finding because the AGER1 receptor is needed for 

removing toxic AGEs from the body. On the other hand, the participants with kidney 

disease had severely suppressed AGER1 receptors. The Mount Sinai scientists speculate 

that's because this important defence mechanism is 'exhausted' as a result of persistently 

elevated AGEs. But there's good news. After even a short period of not eating AGEs 

loaded fried and processed foods, the number of AGER1 gene copies was restored to 

normal levels among patients with kidney disease. That means by simply adjusting the 

diet to avoid processed and fried foods, the body was rebuilding its healthy defence 

system. 'What is noteworthy about our findings is that reduced AGE consumption 

proved to be effective in all study participants, including healthy persons and persons 

who have a chronic condition such as kidney disease,' said Dr. Vlassara, the study's lead 

author, in a press statement. 'This suggests that oxidants may play a more active role 

than genetics in overwhelming our body's defences, which we need to fight off disease. 

It has been said that nature holds the power, but the environment pulls the trigger. The 

good news is that unlike genetics, we can control oxidant levels, which may not be an 

accompaniment to disease and ageing, but instead due to the cumulative toxic influence 

of AGEs.' 

12. The studies claim that it is possible to reduce inflammation in the body .... . 

A by using certain drugs C by keeping to a diet 

B by taking supplements D by losing weight 

13. People can control weight when they ....... . 

A change caloric intake C eat poached, stewed or steamed food 

B keep to an inexpensive diet D restore the body's natural defence system 

14. According to the studies Advanced Glycation End products don't ....... . 

A decrease the risk of numerous diseases C cause inflammation of the tissues 

B stick to the tissues and oxidize them D cause various chronic illnesses 

15. The number of participants assigned to follow a diet containing AGEs was ..... 

A 325  B 66 C 40 D 49 

16. As a result of keeping to a diet avoiding processed and fried foods ....... . 

A the AGE levels increased 

B the body's defence mechanism was exhausted 
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C the receptors were severely suppressed 

D the body was restoring its natural defences 

17. The study suggests that when we need to fight off diseases ....... . 

A genetics is more important than oxidants in body's defences 

B we can control oxidant levels 

C oxidants are always an accompaniment 

D we need the cumulative influence of AGEs 

 

TASK 3 

Read the text below. Match choices (A-H) to (18-16). There are three choices you 

do not need to use. Write your answers on the separate answer sheet. 

SCHOOLS OF ENGLISH AROUND THE WORLD 

18. ....... 

Glasgow School of English opens a sister school, Global School of English, in 

Edinburgh in July 2010. GSE Edinburgh plans to offer the same English language 

course programme as the Glasgow School of English. The new boutique school will 

have six classrooms, a large student common room and free WiFi access. It is situated 

in a building that has recently been renovated and retains many original features. 

Edinburgh is a lively city with many historic sites, as well as wide choice of local bars, 

pubs, restaurants and clubs and a world-famous summer cultural festival. 

19. ....... 

GenkiJACS Japanese language school in Fukuoka has partnered with Willing Workers 

On Organic Farms (WWOOF) Japan to offer students the opportunity to do volunteer 

work in Japan after finishing their studies. Students can choose from more than 300 

volunteer destinations in Japan, including farms, restaurants, art galleries, workshops, 

and more, and can volunteer for up to a year. GenkiJACS will arrange the application, 

and help students to contact hosts about placements. Students gain valuable experience 

working, as well as improving their Japanese, and in turn are given board and lodging 

free of charge. 

20. ....... 

IALC's newest Italian member, A.L.C.E. Associazione Lingue e Culture Europee, is 

offering a scale of discounts for short-term Italian intensive courses (22 hours per 

week): 2 weeks 20 % discount, 3 weeks 25 % discount, 4 or 5 weeks 30 % discount 

(plus 10% discount on the cost of a student house). The offer runs from 28 August to 3 

November 2010. 

21. ....... 

Eight Tour Italian On The Road. This unique and exclusive programme with A.L.C.E. 

combines the opportunity to see some of the most beautiful cities of Italy with daily 

classes 'on the road'. Students can study for one or more weeks in Bologna before 

embarking on a one-week road trip. 

22. ....... 

Any student registering for the Summer Intensive Course in the KAI Japanese language 

school in Tokyo by 30 June will qualify for discounted tuition fees. Full details of the 

special offer are on the KAI Japanese language school website. 
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The start date for KAI's General Course Autumn Term has been announced as 6 

October 2010. Agents wanting to find out more should visit the KAI website 

for details on this and all other courses. 

What language school should you choose if you want ....... ? 

A to combine language learning with technical tuition 

B to take a new long-term course in spring 

C to see a lot of wonderful sights in an old place 

D to combine learning a language with travelling round the country 

E to get hands-on experience in your gap year 

F to have a last-minute special offer for summer 

G to book a cheaper course in August 

H to combine language courses with advanced art learning 

 

 

ЧАСТИНА «ВИКОРИСТАННЯ МОВИ» 

TASK 4 

Read and complete the text below. For each of the empty space (23-34) choose the 

correct answer C or D). Write your answers on the separate answer sheet. 

TWO KINDS OF FOOD 

One day while travelling with a companion, Nanak took (23) ....... in the house of a 

poor, low-caste Hindu carpenter named Lalo. He took a liking to Lalo and stayed with 

him for two weeks. Then he heard that people were (24) ....... . They said, 'Nanak is a 

high-caste Hindu; why should he be staying with a low-caste man? It is not proper.' One 

day a wealthy (25) ....... of the neighbourhood decided to give a big (26) ....... and to 

invite all the four castes of Hindus brahmins, military, merchants and (27) ....... 

labourers. A brahmin friend of Guru Nanak came to him and told him about the feast. 

'You really must go,' he said. But Nanak did not believe in castes, and considered all 

men (28) ....... . He did not like the idea, and said, 'I do not belong to any of the four 

castes, so why invite me?''Ah,' said the brahmin, 'now I see why people call you a 

'heretic'. Malik, will be very displeased with you if you (29) ....... his invitation.' And he 

walked away. 

Nanak did not go to the feast, and, sure enough, afterwards Malik came and confronted 

him. 'Why did you dishonour me by staying away?' 'Well,' replied Nanak, 'I do not (30) 

....... fine food. But if this offends you, then I will eat some of your food.' But Malik was 

still not happy, and (31) ....... Nanak of ignoring his own caste and eating and staying 

with Lalo, a low-caste man. 'Then give me my (32) ....... of elegant food from your 

banquet,' said Nanak, and turning to Lalo he asked him to bring him something from his 

stock of simple food. When both foods were set before Guru Nanak, he took Lalo's (33) 

....... food in his right hand and Malik's fine food in his left, and (34) ....... them both. 

And from Lalo's food milk flowed out, and from Malik's, blood! 

23. A place                B hiding              C lurking place              D shelter 

24. A speaking          B chatting            C gossiping                   D talking 

25. A landlord           B master              C host                           D owner 

26. A feast                 B festival             C holiday                      D meeting 

27. A menial              B manual             C handmade                  D handwork 
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28. A even                 B alike                  C equal                         D similar 

29. A refuse               B reject                C deny                          D dissuade 

30. A anxious            B die                     C crave                         D long 

31. A blame               B accused             C charge                       D sue 

32. A chance              B participation     C quota                         D share 

33. A gruff                 B coarse               C rude                           D brutal 

34. A squeezed          B compress           C jam                            D tightened 

 

TASK 5 

Read the texts below. For each of the empty space (35 - 46) choose the correct 

answer A,B, C or D). Write your answers on the separate answer sheet. 

Nowadays computer jobs are (35) ....... great demand and value. Computer (36) ....... 

skills can be called a big part of contemporary work. One of the most popular computer 

jobs is design. Computer jobs (37) ....... with professional design include art (38) ....... 

and different kinds of project activity for forming (39) ....... views and pictures of real 

(or fantastic) subjects and environment. Design computer jobs can be logically (40) ....... 

into graphic, landscape and (41) ....... , 2D- and 3D-animation, computer games design, 

etc. Many courses of computer jobs exist. Studying of design computer jobs (42) ....... 

basic work on personal computer, office programmes learning and effective work in the 

Internet. (43) ....... this popular kind of computer jobs everyone must work at (44) ....... 

individual place checking knowledge on his own practice. It helps to (45) ....... the time 

of studying computer jobs and catalyzes the (46) ....... of theoretical materials. 

Knowledge of graphic help is getting popular in well-paid computer jobs. 

35 A in                               B on                          C of                          D at 

36 A jobs                           B jobs'                       C job                         D job's 

37 A connecting     B connected       C being connected      D having been connected 

38 A construction        B construct        C constructive        D constructing 

39 A acceptable             B accepting             C accept          D acceptably 

40 A dividing                 B divided                C divide          D division 

41 A illustrative             B illustrating           C illustration   D illustrator 

42 A is including           B include                 C includes        D included 

43 A To study                B Studying       C Having studied   D To be studying 

44 A its                          B his                        C owns            D ones 

45 A minimum               B minima                 C minimal       D minimize 

46 A perceive                 B perceptive     C perception           D perceptibility 

 

 

ЧАСТИНА  «ПИСЬМО» 

 

6. Writing  

You have received a letter from your pen-friend in which he/she complains that 

his/ her parents want him/her to read classical authors, while he/she is fond of fantasy.  

Write a letter to your pen-friend in which you tell him/her  

• whether your parents influence your choice of books to read  

• what is your favorite literary genre and why  
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• where you usually get books you’d like to read  

Write a letter of at least 100 words. Do not use any personal information (e. g., 

names, dates, addresses, etc.). Start your letter in an appropriate way. 

 

Тематика текстів для співбесіди: 

І. Особистісна сфера  

 Повсякденне життя і його проблеми 

 Сім'я. Родинні стосунки. Дім. Квартира 

 Характер людини.  

 Режим дня.  

 Світ захоплень.  

 Особистісні пріоритети.  

 Плани на майбутнє, вибір професії.  

ІІ. Публічна сфера.  

 Подорожі, екскурсії.  

 Одяг.  

 Покупки.  

 Україна у світовій спільноті.  

 Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.  

 Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.  

 Визначені об’єкти  історичної та культурної спадщини України та в 

країні, мова якої вивчається.  

 Кіно, телебачення. 
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