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ВСТУП

Програма для проведення тестування здобувачів вищої освіти на 
володіння англійською мовою на рівні В1(В2) для проходження практичної 
підготовки за кордоном (Програма тестування) створена з урахуванням 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1/В2) та 
розрахована на здобувачів вищої освіти, які вступають на навчання до 
закордонних навчальних закладів для проходження практичної підготовки 
(навчання та/або стажування, практика) за програмами міжнародної 
академічної мобільності. Зміст завдань для здійснення контролю якості 
сформованості іншомовної комунікативної компетентності уніфіковано за 
видами і формами завдань.

У програмі тестування враховано особливості англійської мови. 
Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовній 
лексичні та граматичні компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується 
на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого в англомовних 
країнах, відповідно до сфер спілкування і тематики текстів, визначених цією 
Програмою тестування.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Мета та завдання тестування

Мета: виявлення у здобувачів вищої освіти засобами іноземної мови 
загальних та професійних мовних компетенцій, опанування такого рівня 
знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для здобувана вищої 
освіти комунікативну спроможність спілкуватися усно і письмово 
англійською мовою з професійних питань в період навчання та/або 
стажування, практики за кордоном.

Завдання. Основними завданнями тестування є перевірка навичок 
практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої 
діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; 
формування термінологічної компетенції здобувачів вищої освіти, що 
необхідна для обговорення професійних тем, читання, перекладу та аналізу 
професійно-орієнтованих текстів; збагачення галузевих знань здобувачів 
вищої освіти; навчання аналізувати, систематизувати отриманий матеріал і 
презентувати його в усній або письмовій формах (реферуванні; анотуванні; 
діловому листуванні).

Компетентності, які тестуються:
• здатність до професійного спілкування англійською мовою;
• знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;
• здатність до письмових та усних комунікацій англійською мовою;
• здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел;
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• здатність працювати самостійно і в команді, налагоджувати 
комунікаційні зв’язки;

• здатність до пошуку, аналізу, використання та інтерпретації 
інформації для вирішення професійних завдань.

Очікувані результати від тестування. У результаті тестування 
здобувай вищої освіти згідно з цілями основної освітньої програми повинен 
продемонструвати навички та вміння в діапазоні В1/В2, стосовно області 
своєї спеціальності, що передбачає освоєння наступних навичок:

A) загальнокультурні: навички використання англійської мови у 
повсякденному житті, в зарубіжних поїздках і в дискусіях на 
загальнокультурні теми; вміння створювати монологічне висловлювання і 
навик ведення бесіди в рамках пройдених тем; навик застосування знань 
культурного життя й традицій країн мови, що вивчається.

Б) загальні навчальні навички та вміння, необхідні здобувачам вищої 
освіти для самостійного розв'язання мовних проблем, зокрема, навик роботи 
зі словником, особливо одномовних.

B) професійні: початкові навички перекладу спеціальних текстів за 
фахом з англійської мови на українську мову; навички написання доповідей 
за фахом, анотування і реферування наукових статей; навик 
ознайомлювального читання (без використання словника); навички усного 
продукування презентацій; вміння брати участь в дискусії, в тому числі на 
непідготовлену тему.

2. ОПИС ТЕСТІВ

2.1. Орієнтовна тематика мовленнєвих ситуацій 
(Західноєвропейські рекомендації з мовної освіти)

Таблиця 1.

1. Особистісна сфера 2. Публічна сфера 3. Освітня сфера
1.1. Повсякденне життя І ЙОІ 
проблеми

2.1. Погода. Природа.
Навколишнє середовище

3.1. Система освіти в 
Україні та в країні, мову 
якої вивчають

1.2. Сім’я. Родинні стосунки 2.2. Життя в країні, мову якої 
вивчають

3.2. Освіта, навчання, 
виховання

1.3. Характер людини 2.3. Подорожі, екскурсії 3.3. Історія університету 
якому навчаються

1.4. Дружба. Любов 2.4. Культура й мистецтво в 
Україні та в країні, мову якої 
вивчають

3.4. Студентське життя

1.5. Стосунки з одноліткам] 
у колективі

2.5. Спорт в Україні та в 
країні, мову якої вивчають

3.5. Вибір професії, роботи

1.6. Здоровий спосіб життя 2.6. Література в Україні та в 
країні, мову якої вивчають

3.6. Іноземні мови в житті 
людини

1.7. Особистісні пріоритети 2.7. Засоби масової 
інформації

1.8. Світ захоплень 2.8. Молодь і сучасний світ
1.9. Дозвілля, відпочинок 2.9. Людина і довкілля
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1. Особистісна сфера 2. Публічна сфера 3. Освітня сфера
1.10. Харчування, покупки 2.10.Науков-технічний 

прогрес, видатні діячі
1.11. Плани на майбутнє 2.11. Україна в світовій 

спільноті
2.12. Традиції та звичаї в 
Україні та в країні, мову якої 
вивчають
2.13. Музеї, виставки
2.14. Живопис. Музика
2.15. Кіно, телебачення, радії 
театр.
2.16. Міжнародні організації

2.2. Орієнтовний перелік граматичного мінімуму для тестування 
(Західноєвропейські рекомендації з мовної освіти)

Таблиця 2

б

Іменник:
Граматичні категорії (однина, 
множина, присвійний 
відмінок).
Іменникові словосполучення.
Лексичні класи іменників 
(власні та загальні назви: 
конкретні, абстрактні 
іменники, речовини, збірні 
поняття).

Дієслово:
Правильні та неправильні 
дієслова.
Спосіб дієслова.
Часо-видові форми. 
Модальні дієслова.
Дієслівні форми (інфінітив, 
герундій, дієприкметник). 
Конструкції 3 дієслівними 
формами (складний додаток, 
складний підмет, складний 
присудок).

Речення:
Прості речення.
Складні речення.
Безособові речення.
Умовні речення (0,1,II 
типів).

Артикль:
Означений і неозначений.
Нульовий артикль

Займенник:
Розряди займенників.
Особові займенники.
Вказівні займенники.
Присвійні займенники.
Зворотні займенники.

Сполучники:
Види сполучників.
Сурядні сполучники.
Підрядні сполучники.
Співвідносні сполучники.

Прикметник:
Розряд прикметників.
Ступені порівняння 
прикметників.

Прислівник:
Розряди прислівників.
Ступені порівняння
прислівників

Пряма й непряма мова
Час у прямій мові.
Час у непрямій мові.
Займенники та 
прислівники у непрямій 
мові.
Підрядне речення у 
непрямій мові.

Числівник
Кількісні числівники.
Порядкові числівники
Дробові числівники

Прийменник:
Типи прийменників

Словотвір:
Способи утворення слів.
Складні слова.
Афіксація.
Скорочення.
Абревіатура.
Створення нових слів



3. ДЕСКРИПТОРИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ НА РІВНІ В1(В2) ЗА ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Таблиця 4

Рівень 
володіння 

мовою

Вид мовленнєвої 
ДІЯЛЬНОСТІ

Дескриптори критеріїв

В1(В2) Усне мовлення • розуміє комунікативний намір мовця і наслідки 
його висловлювання та адекватно реагує на його 
мовну поведінку, відповідає на запитання, просто 
і зв’язано висловлюється на знайомі теми, теми 
особистих інтересів, теми, що стосуються 
актуальних питань в певній сфері, дотримуючись 
правил етикету лінгвокультури носіїв мови, норм 
мовленнєвої поведінки;

• може описати досвід, події, сподівання, мрії та 
амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо 
точок зору та планів;

• може вирішити більшість питань під час 
перебування або подорожі у країні, мова якої 
вивчається;

• може правильно і когерентно презентувати усні 
повідомлення про життя і культуру країни, 
різнопланової тематики.

В1(В2) Письмо • виконує письмові вправи та завдання, рівень 
складності яких визначається як вище середнього, 
що відображають лексичний матеріал до знайомих 
тем, тем особистих інтересів, тем, що окреслюють 
проблемні ситуації реального спілкування і 
граматичний матеріал про частини мови, 
утворення множини іменників, вживання артикля, 
ступені порівняння прикметників та прислівників, 
особливості вживання особових займенників, 
вживання часових форм дієслова активного та 
пасивного стану, модальні дієслова, узгодження 
часів, умовний спосіб дієслова, безособові 
дієслівні форми;

• зв’язано пише приватні листи та мейли, 
правильно вживаючи мовні і граматичні 
структури, описуючи свої потреби і проблеми, 
сподівання. Амбіції, дає поради;

• володіє уміннями написати таких типів ділової
документації, як: особисте резюме,
супроводжуючий лист, лист-запит, лист-скарга, 
мотиваційний лист;

• пише дискурсивні та аргументативні есе про своє 
оточення, сім’ю, навчання, потенційну кар’єру 
вживаючи вивчені мовні і граматичні структури,
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Рівень 
володіння 

мовою

Вид мовленнєвої 
діяльності

Дескриптори критеріїв

логічно і зв’язно викладаючи думки, 
дотримуючись, формату письмового
висловлювання; зв’язно, стилістично і граматично 
коректно пише, анотує і реферує прочитаний 
текст.

В1(В2) Читання • читає і розуміє автентичні тексти рівня 
складності, що визначається як вищий середнього 
з підручників та посібників, спеціалізованих та 
популярних періодичних видань, Інтернет-джерел;

• читає і розуміє інструкції з виконання 
навчальних завдань рівня складності, що 
визначається як вищий середнього, у сфері 
спеціалізації;

• розуміє комунікативний намір автора 
нескладного письмового дискурсу різних жанрів;

• розпізнає та розуміє стилістичні маркери 
нескладних письмових дискурсів різних жанрів;

• розуміє основний зміст автентичних документів 
академічної та ділової документації.

В1(В2) Аудіювання • розуміє близько 70 % змісту усного
висловлювання носія мови по телефону чи у 
процесі безпосереднього особистого спілкування, 
навчального аудіо- чи відеозапису рівня 
складності сприйняття, що визначається як вищий 
середнього, за кількістю інформації, вживанням 
мовних і граматичних структур, вимовою, темпом 
на теми, передбачені навчальною програмою;

• виокремлює ключові деталі інформації, що 
сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів 
і успішно виконує завдання на розуміння 
прослуханого;

• розпізнає потрібну інформацію та основні ідеї 
висловлювань в ході обговорень, презентацій, 
доповідей на теми, пов’язані з повсякденним 
життям, соціальними проблемами, навчанням і 
визначені навчальною програмою:

• розуміє близько 70% інформації з прослуханих 
текстів, повідомлень та інструкцій;

• розпізнає стилістичні маркери в усному 
мовленні.

4. МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ

Для проходження тестування на визначення рівня володіння 
англійською мовою передбачено застосування таких методів як 
пояснювально-ілюстративний та/або інформаційно-рецептивний, 
репродуктивний (репродукція - відтворення), метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, дискусії, презентації, ілюстрації, метод проектів, 
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моделювання професійних ситуацій, робота з текстами, друкованими 
матеріалами, різнотипні граматичні завдання.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

5.1 Базова література

1. Heyderman Е., May Р. Cambridge Complete PET (Student’s Book & Work 
Book). - Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - 239 p.
2. Evans, V. Round Up 5. English Grammar Practice. - Pearson Education 
Limited, 2007.
3. Redman, S. English Vocabulary in Use. (Pre-intermediate, Intermediate). - 
Cambridge University Press, 2003.
4. Gore S., Smith D. G. English for Socializing (Express Series). Oxford 
University Press, 2007. 81 p.
5. Field M. Improve Your Written English. How To Books, Fifth edition, 2009.
180 p.
6. McCartney M. English Vocabulary in Use. Cambridge University press, 2001.
174 p.
7. Murphy R. English Grammar in Use. CUP, 2001. 350 p.
8. Vince M. Language Practice. Intermediate. Macmillan, 2003. 296 p.

5.2 Додаткова література

1. Тучина H. В., Меркулова Т. К., Кузьміна В. С. Speak English with Pleasure / 
за ред. Луїзи Грін, Кіри О. Ясен. Харків: Торгсінг, 2003. 288 с.
2. Хоменко Е. Г. Граматика англійської мови: навч. посіб. Київ: Знання-Прес, 
2003. 606 с.
3. Alexander L. G. Longman Advanced Grammar. Addison Wesley. Longman, 
2016.
4. Baker A. Ship or Sheep with audio CD. Cambridge University Press, 2012. 
225 p.

5.3 Інтернет-ресурси

1. http://www.englishclub.com
2. https://www.english.com
3. https://www.englishpage.com
4. http://esl-lab.com
5. http://esl.about.com
6. http://www.ebooks-for-all.com
7. https://www.businessenglishpod.com
8. http://www.talkenglish.com
9. http://leamenglish.britishcouncil.org/en/
10. https://en.oxforddictionaries.com/grammar
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6. ЗМІСТ ТЕСТІВ

Тест базується на темах, що передбачені цією Програмою тестування. 
Тест складається з ключових розділів: Listening (аудіювання), Reading 
(читання), Vocabulary and Grammar (лексико-граматичний розділ). Першим 
завданням є аудіювання.

У першому завданні, здобувачам вищої освіти необхідно прослухати 
автентичний текст та вказати, чи є подані нижче твердження вірними або 
відповісти на питання щодо змісту прослуханого тексту.

Task 1. Listening (бали )
A. Listen to the text and decide if these statements are True or False
1.
2.
У 2-му завданні здобувачам вищої освіти необхідно прочитати текст та 

відповісти на питання щодо змісту прочитаного або обрати правильну 
відповідь на кожне з питань, або вказати, чи є подані твердження вірними.

Task 2. Reading (бали)
B. Read the text and answer the following questions
1.
2.
У завдання лексико-граматичного розділу, здобувані вищої освіти 

повинні обрати належну граматичну форму для дієслова, іменника, 
прикметника тощо.

Task 3. Vocabulary and Grammar
C. Choose the correct form of the verb
1. We've always used \been using this type of computer
2.
Task 4. Завдання множинного вибору: здобувачам вищої освіти 

необхідно заповнити пропуски в реченні відповідним словом, варіанти слів 
подані нижче.

D. Complete the sentences with the correct answer (бали )

1. If you want to make some money, you should in one of the 
new Internet companies

a) partner b) invest c) profit

2. Match the following definitions (бали)
a) strategic planning c) free trade area

b) global product b) application letter

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТІВ

Під час проходження тестування здобувані вищої освіти мають 
можливість отримати максимум 100 балів.
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Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики та за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів 
проводиться за результатом приведенням підсумку до встановленої в шкалі 
оцінювання балів.

Таблиця 5

Кількість балів за 
тестові завдання

Оцінка ECTS Сума балів 
за шкалою

Оцінка за 
традиційною 

шкалою
22-25 А 90-100 відмінно
18-21 В 82-89 дуже добре
14-17 С 74-81 добре
10-15 D 64-73 задовільно
6-9 Е 60-63 зараховано
0-5 FX 35-59 незадовільно

8. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА 
ВМІНЬ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ

Підсумкова оцінка виставляється за результатами виконання всіх 
завдань тестів.

Для визначення ступеня оволодіння англійською мовою з подальшим 
його оцінюванням застосовується шкала показників критеріїв сформованості 
іншомовної комунікативної компетенції на рівні В1(В2).

Таблиця 6

Рівні досягнень Показники 
критеріїв у балах

Показники 
критеріїв

Рекомендації щодо 
отримання 

Сертифікату про 
володіння мовою 

на рівні В1(В2)
Демонструє відмінні результати 
відповідно до визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності

100-90 високий рекомендовано

Демонструє дуже хороші результати 
відповідно до визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності

90-81 дуже 
добрий

рекомендовано

Демонструє хороші результати 
відповідно до визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності

80-71 добрий рекомендовано

Демонструє достатні результати 
відповідно до визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності

70-61 достатній рекомендовано

Демонструє задовільні результати 
відповідно до визначених критеріїв

60-51 задовільн 
ий

не рекомендовано
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9. КІНЦЕВІ ЦІЛІ ТЕСТУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Рівні досягнень Показники 
критеріїв у балах

Показники 
критеріїв

Рекомендації щодо 
отримання 

Сертифікату про 
володіння мовою 

на рівні В1(В2)
та їх дескрипторів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності
Демонструє незадовільні результати 
відповідно до визначених критерії та 
їх дескрипторів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності

50-41 неприйнят 
ний

не рекомендовано

Програма тестування ставить завданням оцінювання та визначення 
рівнів мовної компетенції здобувачів вищої освіти, що відповідають 
міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських 
рекомендаціях із мовної освіти.

Таблиця 7

Елементарний користувач (Basic user) Al - Інтродуктивний (break through)
A2 - Середній (way stage)

Незалежний користувач (Independent 
user)

Bl - Рубіжний (threshold)
B2 - Просунутий (advantage)

12


