
ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 13/1 

 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                           

                                          Ректор Житомирського державного 

                                          технологічного університету  

                                          ________________ В.В. Євдокимов 

                                          «4» квітня 2019 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вступного іспиту з іноземної (англійської) мови при прийомі на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» 

 

 

 
Контрольний примірник 

 
 

Врахований примірник 

 

 

 

 

 
 Ухвалено 

                                         На засіданні приймальної комісії 

                                         Протокол №8 від «4» квітня 2019 

                                         Відповідальний секретар  

                                         приймальної комісії 

                                         ________________ доц. Д.Б. Бегерський 

 

 

 

Житомир  

2019 

 

 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 13/2 

 

 2 

АНОТАЦІЯ 

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», проводиться за 

результатами вступного іспиту з англійської мови. Вони відбуватимуться у 

формі тестів, які містять питання з дисципліни «Іноземна мова».  

Тестові завдання використовуються відповідно до типових умов вступу 

у вищі навчальні заклади України, що запропоновані Міністерством освіти і 

науки України, для проведення вступних іспитів з іноземної мови при вступі 

на навчання до Житомирського державного технологічного університету для 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».  

Тривалість випробування – одна астрономічна година.  

Протягом цього часу абітурієнт повинен розв’язати тестове завдання, 

яке включає 40 питань. Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність у 

читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. 

При складанні вступного іспиту з англійської мови абітурієнт отримує 

тестове завдання і протокол атестаційних вступних випробувань з 

англійської мови (лист відповіді).  

 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 13/3 

 

 3 

 Зміст 

1. Тематика вступного іспиту з англійської мови……………………………... 4 

2. Критерії оцінювання екзаменаційної тестової роботи…………………….. ..5 

3. Приклади екзаменаційних тестових завдань…………………………………6 

4. Список рекомендованої літератури…………………………………………12 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 13/4 

 

 4 

Тематика вступного іспиту з англійської мови  

 

Тематика текстів для читання та використання мови 

І. Особистісна сфера :Повсякденне життя і його проблеми. Сім’я. Родинні 

стосунки. Характер людини. Помешкання. Режим дня. Здоровий спосіб 

життя. Дружба, любов. Стосунки з однолітками, у колективі. Світ захоплень. 

Дозвілля, відпочинок. Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір 

професії.  

II. Публічна сфера: Погода. Природа. Навколишнє середовище. Життя в 

країні, мову якої вивчають. Подорожі, екскурсії. Культура й мистецтво в 

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

вивчають. Література в Україні та в країні, мову якої вивчають. Засоби 

масової інформації. Молодь і сучасний світ. Людина і довкілля. Одяг. 

Покупки. Харчування. Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

Україна у світовій спільноті. Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, 

мову якої вивчають. Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. Видатні діячі історії та культури України та країни, мову якої 

вивчають. Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та 

країни, мову якої вивчають. Музеї, виставки. Живопис, музика. Кіно, 

телебачення, театр. Обов’язки та права людини. Міжнародні організації, 

міжнародний рух.  

III. Освітня сфера: Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. 4 

Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають. Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 

 

Граматичний інвентар 
Іменник:  

– Множина  

– Відмінки  

 

Артикль  

Прикметник:  

– Ступені порівняння  

 

Займенник  

Прийменник  

Дієслово:  

– Часові форми активного стану  

– Пасивний стан  

– Узгодження часів  

– Умовний спосіб  
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– Модальні дієслова  

– Об’єктний інфінітивний комплекс  

– Суб’єктний інфінітивний комплекс  

 

Узгодження підмета й присудка в числі  

Типи питань  

Непрямі питання  

Непрямі спонукальні речення  

Порядок слів у реченні 



ЖДТУ Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний технологічний університет 

СУЯ ЖДТУ 

 

Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк 13/6 

 

 6 

Критерії оцінювання екзаменаційної тестової роботи 

 

Шкала оцінювання:  

 Білет містить 40 завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Тестові бали переводяться в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів за  

ТАБЛИЦЕЮ 

 відповідності тестових балів, отриманих за виконання екзаменаційної роботи 

з англійської мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 

Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100-200 

 Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100-200 

 Тестовий 

бал 

Рейтингова 

оцінка 

100-200 

0 не склав 14 126 28 169 

1 не склав 15 130 29 171 

2 не склав 16 134 30 174 

3 не склав 17 138 31 176 

4 не склав 18 142 32 179 

5 не склав 19 145 33 181 

6 не склав 20 148 34 183 

7 не склав 21 151 35 186 

8 не склав 22 154 36 189 

9 100 23 156 37 192 

10 105 24 159 38 195 

11 110 25 161 39 198 

12 115 26 164 40 1200 

13 121 27 167 
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Зразок тестового завдання з англійської  мови для вступного іспиту в магістратуру  

SAMPLE TEST 

 

Білет № 5 

Англійська мова 
 

 

Use of language 

It is very difficult to _____ this problem. А. take 

Б. solve 

В. come 

Г. decide  

Д. give 

When you open an Internet account, you are given a 

confidential PIN, personal _____ number. 

А. intelligence 

Б. identification 

В. interactive 

Г. initial 

Д. primary 

I was very tired and _____ asleep. А. went 

Б. fell 

В. felt 

Г. done 

Д. gone 

Before you _____ the contract make sure you have read it 

through carefully. 

А. rely 

Б. sign 

В. accept 

Г. give  

Д. apply 

“Where is the nearest bus stop?” the old man addressed a 

policeman. 

А. The old man asked 

where was the nearest bus 

stop. 

Б. The old man asked a 

policeman where the 

nearest bus stop was. 

В. The old man told a 

policeman where the 

nearest bus stop was. 

Г. The old man told a 

policeman where was the 

nearest bus stop. 

Д. The old man told to a 
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policeman where was the 

nearest bus stop. 

I asked my sister to tell me what she _____ at the 

museum.  

А. had seen 

Б. have seen 

В. saw 

Г. seen 

Д. has seen 

The picture, which _____ lately, is worth thousands of 

pounds. 

А. has damaged 

Б. damaged 

В. was damaged 

Г. had been damaged 

Д. has been damaged 

A beautiful bridge _____ in our city. It will be finished 

next year. 

А. builds 

Б. is being built 

В. has been built 

Г. is built 

Д. is building 

I have noticed that many members of staff are currently 

not ______ to the dress code guidelines laid out in the 

employee manual. 

 

А. identifying 

Б. complying  

В. knowing   

Г. doing  

Д. adhering  

 

Give the synonym to the underlined word: 

A job advertisement in most cases is supposed to include 

a description of the job, the company, the requirements, 

the location, the salary, benefits, and the promotion 

prospects. 

А. references 

Б. demands 

В. reports 

Г. compensation 

Д. expenses 

Guess the word: 

a strong desire to do or achieve something 

 

А. part-time job 

Б. occupation 

В. career 

Г. requirement 

Д. ambition 

New York is full of never-ending activities. The city that 

never sleeps keeps you ______ twenty-four hours. 

Shopping, dancing, extraordinary hotels and great food, 

you won’t be board a minute. 

А. booked  

Б. employed 

В. hired  

Г. occupied 

Д. reserved 

Reading Comprehension 

In the middle of Salisbury plain in southern England, a 

circle of massive stones marks one of the strangest 

A. nobody knows for 

sure how the stones got 
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monuments known to humanity. Stonehenge contains a 

set of giant standing stones weighing 25 tons each. They 

form a circle surrounding two horseshoe-shaped patterns. 

The circle is more than 30 meters wide and 4 meters high, 

raised 4 meters above the ground. Their place of origin is 

unknown. The discovery that many of the stones were 

brought from hundreds of miles away to this particular 

spot, makes the matter even more interesting. «Why» is 

not the only question. How? 

Scientists point out that Stonehenge has been built over a 

period of many centuries, during three distinct phases. It 

has been realized since 1771 (after having been forgotten 

for perhaps thousands of years) that at the summer solstice 

— the day in the year (currently June 21st) when the Sun 

is the farthest north and the day is the longest — the Sun 

rises directly over a particular stone, called the Heelstone 

(located 60 meters outside the outer circle of stones) as 

seen from the center of Stonehenge. So probably the 

people who built Stonehenge must have had substantial 

astronomical knowledge. 

The author implies that 

 

there, and what their exact 

purpose was 

B. not many people 

undertook this 

construction project 

C. Stonehenge is not a 

mystery anymore 

D. the circle is less than 

30 meters wide 

E. the people who built 

Stonehenge must have 

been astronauts.  

 

Wl: As it is now well established, our planet's protective 

ozone layer has been thinning in recent decades. The 

ozone layer lies between 15 and 30 kilometers above the 

Earth's surface and absorbs ultraviolet rays emitted by the 

sun. The thinning of the ozone layer occurs when 

artificial chemicals called chlorofluorocarbons (CFCs) 

and other chlorine compounds combine with the oxygen 

atoms of the ozone and this depletes the amount of 

ozone. Ozone depletion has serious consequences 

because more ultraviolet light can reach the Earth's 

surface and damage DNA in humans and animals. The 

most well-known effect of this is the recent dramatic 

increase in skin cancers. 

M: So, who is actually responsible for creating these 

CFCs? 

Wl: Well, in a sense, we all are. CFCs are a main component 

of dry-cleaning and refrigerating chemicals. They are 

(A) To give examples of 

products that are put into 

aerosol containers 

(B) To show what kind of 

products are being phased out 

(C) To give an analogy of how 

CFCs are dispersed 

(D) To illustrate that products 

containing CFCs are 

unimportant 

(E) To show how 

dangerous they are 
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also produced in various manufacturing processes, in 

nitrogen fertilizers, and by aerosols used in products such 

as hair sprays and polishes. Fortunately, their use in 

aerosols has been phased out in most countries. These 

chemicals disperse in the lower atmosphere, where they 

linger for years before migrating to the stratosphere, 

where the damage to the ozone takes place. 
Why does the professor mention hair sprays and polishes? 

Seattle is literally inundated with lakes, rivers and 

saltwater, so it only makes sense that kayaks are a 

preferred mode of sightseeing. Several outfitters offer 

rentals on Seattle’s Lake Union and Elliott Bay, but if 

you’re hankering for an escape from civilization, head 

north to the San Juan Islands. Once there, you’ll find 

stunning scenery and first-class paddling – plus a bevy of 

guide services to provide the boats and show you the way 

to aquatic nirvana. 

Which opportunity does the attraction give? 

А. to experience 

submarine travelling  

Б. to get acquainted with 

the underwater world 

В. to observe cascading 

water in highlands  

Г. to enjoy an exciting 

water ride in spring  

Д. to hire equipment for 

water ride activities 

Science invites us to let the facts in, even when they don't 

conform to our preconceptions. It counsels us to carry 

alternative hypotheses in our heads and see which best 

match the facts. 

The word it means ____ 

 

А. science  

Б. hypotheses 

В. conformation  

Г. alternative 

Д. fact 

What is the main idea of the passage? 

SHORT COURSES: Communication  

Take the fear out of talking to large gatherings of people. 

Gain the public-speaking experience that will empower 

you with better communication skills and confidence.  

Code B/ED401  

12th or 13th or 14th July 6pm–9pm  

Cost $90 

 

A. the course is 

appropriate for beginners.  

Б. the course has no 

practical component.  

В. the course is intended 

for advanced students 

only.  

Г. the course can help 

your business become 

more profitable.  

Д. the course involves 

speaking in front of an 

audience. 

 

Robert Capa is a name that has for many years been 

synonymous with war photography. Born in Hungary in 

1913 as Friedmann Endre Ernő, Capa was forced to leave 

his native country after his involvement in anti 

А. A photojournalist  

Б. A writer  

В. An American  

Г. A protestor  
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government protests. Capa had originally wanted to 

become a writer, but after his arrival in Berlin had first 

found work as a photographer. He later left Germany and 

moved to France due to the rise in Nazism. He tried to 

find work as a freelance journalist and it was here that he 

changed his name to Robert Capa, mainly because he 

thought it would sound more American. 

Capa originally wanted to be __________ 

 

Д. A professor 

 

A new ruling which came into effect last week requires 

some homeowners to purchase new smoke alarms.  The 

ordinance states that there should be a fire alarm installed 

in every bedroom of the house, and these alarms must 

comply with certain safety standards. Some local residents 

are displeased at these new regulations.  Gwen Ellis of 

McKinley says that to meet with the new regulations, she 

has to buy five new alarms to replace the ones she 

installed just six months ago.  With fire alarms costing up 

to $20 apiece, this is an unwelcome ruling for many 

people. Fortunately, the McKinley Fire Department is 

offering grants for homeowners and will provide and 

install new fire alarms free of charge.  If you have small 

children or are older than 65 years of age, you may be 

eligible for these.  The McKinley Fire Department has 

5,000 smoke alarms to give away.  To inquire about 

obtaining a free alarm, or to find out whether you qualify, 

call 692-569-0372. 

Which of the following is true about the new rule? 

 

 

А. Every house should 

have five fire alarms.  

Б. All fire alarms must be 

of a certain quality.  

В. All fire alarms need to 

first be approved by the 

Fire Department.  

Г. All fire alarms must be 

less than six months old. 

Д. A new ruling came into 

effect last year. 

 

Read the following advertisements and answer the 

question below: 

1. Needed: Full-time secretary position available. 

Applicants should have at least 2 years experience and be 

able to type 60 words a minute. No computer skills 

required. Apply in person at United Business Ltd., 17 

Browning Street. 

2. Are you looking for a part time job? We require 3 part 

time shop assistants to work during the evening. No 

experience required, applicants should between 18 and 26. 

Call 366 - 76564 for more information. 

3. Computer trained secretaries: Do you have experience 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 1 and 2 

Д. 2 and 3 

https://www.thoughtco.com/sales-and-acquisitions-1210153
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working with computers? Would you like a full-time 

position working in an exciting new company? If your 

answer is yes, give us a call at 565-987-7832. 

Which position is best for this person? 

 Margaret Lillian. Margaret is 21 years old and 

would like a part time position to help her pay her 

university expenses. She can only work in the 

evenings. 

The best job for Margaret is _____. 
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Голова атестаційної комісії,  

к.ф.н., доц. Могельницька Л.Ф. 

 


