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АНОТАЦІЯ 

Вступні випробування з іноземної мови (для абітурієнтів, яким надано 
таке право, відповідно Правил прийому до Державного університету 
«Житомирська політехніка» у 2021 році) проводяться у вигляді письмового 
тестування. 

Кожний абітурієнт отримує тест, який містить 40 тестових завдань з 
вибором однієї правильної відповіді. Об’єктами оцінки є мовленнєва 
компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. 

Тематика тестових завдань охоплює питання програми Єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови, затвердженої МОН України.  

Максимальна кількість тестових балів, яку може набрати абітурієнт, що 
правильно виконав всі тестові завдання, складає 40 тестових балів. Критерії 
оцінювання письмового тестування з іноземної мови наведено нижче. 
Переведення кількості набраних абітурієнтом тестових балів в 200-бальну шкалу 
проводять відповідно до таблиці переведення балів. За 200-бальною шкалою 
максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200 балів. 
Поріг «склав/не склав» дорівнює 9 тестових балів. 

Тривалість письмового тестування з іноземної мови - 60 хвилин. 
 
 



Житомирська 
політехніка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 

П-04.00-04.04-
ХХХ.ХХ.Х/М/АМ-

01-2021 
Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк _8_ / 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…………………………………………...8 



Житомирська 
політехніка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 

П-04.00-04.04-
ХХХ.ХХ.Х/М/АМ-

01-2021 
Випуск 1 Зміни 0 Екземпляр № 1 Арк _8_ / 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  
– 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 
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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 40 200 
13 121 27 167 
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Приклади екзаменаційних тестових завдань 

1 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 

2 Many laws that have been past in the various states of 
the United States over the years since their entrance 
into the Union are now out of date or seem ludicrous. 
For example, the laws in one state make it illegal for 
women to expose their ankles and for men to go 
without their guns. Obviously, these laws are broken 
daily. With current trends in fashion, every woman 
who walks down the street or goes to a beach or public 
swimming pool is commiting a crime. 
The word ludicrous is closest in meaning to _____  
 

А. inspiring  
Б. dangerous  
В. incomprehensible 
Г. funny  
Д. serious 

3 When it comes to telling the world how wonderful you 
are, there’s a fine line between having other people 
think, “Wow! She’s got so much more about her than 
I thought” and “Blimey! I wish she’d shut up about 
herself.´ It’s easy enough to let everyone around you 
know you’re something special – the trick is doing it 
without trying too hard or looking like an attention 
seeker. So here’s how to get the attention you deserve 
without screaming “Look at me!” 
_____. Choose things to do that you love doing and 
not because everyone else is doing them. If you are 
passionate about something, and enjoying it, you’ll 
have more energy and people will be attracted to you 
– and you might even be the person who starts a new 
trend. 

А. Idle talk is a bad 
habit 
Б. Don’t pretend you 
know everything 
В. Don’t talk behind 
people’s back 
Г. Keep your voice 
down 
Д. Pursue your interests 

4 Evanescence brings to the forefront heart-pounding 
musical compositions fronted by Lee’s supernatural 
yet reality-crashing vocals. With the debut of their 
album, The Open Door, Lee views the journey that led 
her to this point of self-realization. In the world of 
musical ‘geniuses´ Lee stands out simply because she 
realizes that it’s worth going on your own. Her 
mantra:Trust yourself. Believe in yourself. 
Amy Lee is outstanding because she _____. 

А. fronts an otherwise 
male rock group  
Б. has reached the point 
of self-realization  
В. has unique vocal 
capabilities  
Г. stays independent in 
the world of rock 
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Д. plays both the guitar 
and classical piano 

5 Choose a small pet 
Rabbits are gentle and low-maintenance but they can live 
at least 10 years, _____. Rabbits generally eat pellets and 
plenty of green vegetables; they will also eat hay. They 
like to be held but shouldn’t be handled too much the 
first few days after purchasing, in order to adjust. 

А. so as not to get 
bitten 
Б. if brushed with a 
baby’s hairbrush  
В. so you can keep 
your pet close by 
when outside 
Г. so they are a 
serious commitment 
Д. but require a lot of 
attention and 
affection 

6 Fill in the gap: 
There are different reasons for doing science. One can do 
science because one believes that practically and 
effectively it _____ the world. 

А. meets 
Б. satisfies 
В. involves 
Г. benefits 
Д. represents 

7 No two whale watches are identical… And that is what 
makes each one so special! We never know ______ what 
each trip will bring; so following is a brief description of 
some of our common sightings. […] 

А. mainly 
Б. exactly 
В. honestly  
Г. sharply 
Д. frankly 

8 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 

9 He is as busy as _____, only he is making money instead 
of honey. 

А. a bee 
Б. a fox 
В. a cat 
Г. a bird 
Д. a dog 

10 Americans can no _____ see the Milky Way because of 
the light pollution. 

 

А. further 
Б. longer 
В. bigger 
Г. larger 
Д. sooner 
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