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Екзаменаційний тест з англійської мови проходить у письмовій формі і 

складається з читання науково-популярного тексту фахового спрямування. 

Максимальна кількість балів – 100. 

 Головними об’єктами контролю виступають уміння вивчаючого 

читання. Рівень розвитку вмінь повного розуміння фахового тексту 

перевіряється за допомогою таких типів завдань: 

- тесту на множинний вибір. Кожне завдання являє собою запитання і 4 

варіанти відповідей на нього, з яких лише один – правильний. Потрібно 

визначити правильний варіант відповіді і позначити його у бланку 

відповідей (по 10 балів за кожну відповідь, разом 80 балів); 

- відкритих відповідей на запитання по тексту (по 10 балів за кожну 

відповідь, разом 20 балів).  

Час виконання – 30 хвилин. 
Під час оцінювання відповідей на запитання по тексту враховуються 

граматичні, лексичні та орфографічні помилки. 

Користуватися словниками й іншими допоміжними засобами під час 

тестування не дозволяється. 

Для вступників за спеціальністю «Англійська/Німецька мови та 

література» екзаменаційний тест проводиться з другої іноземної мови і 

складається з лексико-граматичного тесту. Лексико-граматичний тест 

спрямований на перевірку рівня сформованості граматичних та лексичних 

навичок шляхом виконання тестів із 10 завдань. Кожне завдання являє собою 

запитання і 4 варіанти відповідей на нього, з яких лише один – правильний. 

Потрібно визначити правильний варіант відповіді і позначити його у бланку 

відповідей (по 10 балів за кожну відповідь, разом 100 балів).  

Перевіряється володіння вступників основними граматичними 

структурами репродуктивного граматичного мінімуму. У нього входять: 

1. Іменник (Артикль. Множина іменників. Присвійний відмінок). 

2. Займенники (особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, 

питальні, заперечні, означальні, кількісні). 

3. Прикметник та прислівник (ступені порівняння). 

4. Числівник. 

5. Зворот “there is / there are”. 

6. Безособові речення. Наказові речення. 

7. Дієслово (вживання Present, Past та Future Indefinite; Present та 

Past Continuous, Present та Past Perfect, Future-in-the-Past; 

модальних дієслів “can”, “may”, “must”, “need”, “should”, дієслово  

“to have”  у модальному значенні у різних часових формах; 

уживання Simple Present для позначення майбутньої дії у 

підрядних реченнях умови і часу; узгодження часів; пасивний 

стан дієслова; непряма мова; інфінітив; дієприкметник; герундій. 

У цьому розділі також перевіряється знання правил словотворення та 

деяких активних лексичних одиниць. 

 



Зразки завдань 

 

Country Music 

City people usually think they are a lot smarter than country people. They 

often laugh at simple country ways. But people do not laugh at country music. It is 

one of the most popular kinds of music in the United States today. 

Perhaps it is so popular because it is about simple but strong human feelings 

and events – love, sadness, good times and bad times. It tells real-life stories and 

sounds the way people really talk. As life becomes more and more complicated, it 

is good to hear music about ordinary people.  

Country, sometimes called country-western, comes from two kinds of music. 

One is the traditional music of the people in the Appalachian Mountains in the 

eastern United States. The singers usually play guitars, and in the 1920s they 

started using electric guitars. 

At first city people said country music was low class. It was popular mostly 

in the South. But during World War II, thousands of Southerners went to the 

Northeast and Midwest to work in the factories. They took their music with them. 

Soldiers from the rest of the country went to army camps in the South. They 

learned to like country music. Slowly it became popular all over the country. 

In 1925 the radio program called "Grand Ole Opry" (Grand or Wonderful 

Old Opera) started broadcasting country music from Nashville, Tennessee. Today 

it broadcasts from the largest televisio studio in the world, and Nashville is the 

mecca of country music. Musicians make records in almost sixty recording studios 

that are open twenty-four hours a day, and they sell $400 million (four hundred 

million dollars) worth of records every year. There are hotels, an entertainment 

park, stores that sell cowboy clothes, a Country Music Hall of Fame, and tours past 

the homes of big stars. Most of these singers were very poor when they were 

children, but now they live in large, expensive homes. Millions of people have 

visited Nashville and listened to music there. 

Today country music is popular everywhere in the United States and Canada 

– in small towns and in New York City, among black and white, and among 

educated and uneducated people. About 1,200 radio stations broadcast country 

music twenty-four hours a day. English stars sing it in British English, and people 

in other countries sing it in their languages. The music that started with cowboys 

and poor Southerners is now popular all over the world.  

Complicated – ускладнений 

I. Визначте правильний варіант відповіді і позначте його у бланку 

відповідей. 

1. City people laugh at_______________. 

A) country music 

B) country people 

C) cowboy clothes 

2. Country music is about ______________________. 



А) different countries 

В) human feelings and events 

С) World War II 

3. As life becomes more and more complicated, it is ________________. 

A) good to hear music about ordinary people 

B) thousands of Southerners went to the Northeast and Midwest to work in the 

factories 

C) soldiers from the rest of the country went to army camps in the South 

4. Country music comes from_______________. 

А) the Appalachian Mountains and the West 

В) the Northeast and Midwest 

С) factories and army camps 

5. At first country music was popular mostly in the_____________. 

A) Northeast and West 

B) South 

C) factories and army camps 

6. Thousands of Southerners went to work in__________. 

A) Nashville 

B) the West 

C) factories 

7. Nashville probably does not have________________. 

A) a Baseball Hall of Fame 

B) TV and recording studios 

C) a Country Music Hall of Fame 

8. Most country singers 

A) were born in Nashville 

B) were poor when they were children 

C) came to Nashville to live in an army camp 

 

II. Дайте відповіді на запитання: 

1. What is Nashville famous for? 

2. Why is country music so popular? 

 

 
 


