
СТРУКТУРА ТЕСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО
РЕКТОРСЬКОМУ КОНТРОЛЮ ІІІ КУРСУ

Тривалість виконання — 90 хвилин.

1. 5 тестових завдань на граматику рівня В1.
Приклади: 1)  The train was travelling _______ 130 km an hour.
                         a) with   b) by   c) on   d) at

                   2)   I hope we _________ late for the meeting.
                         a) won’t be arriving   b) won’t arrive   c) aren’t going to arrive   d) don’t arrive

2. 5 тестових завдань на граматику рівня В1+.
Приклади: 1) I succeeded in ….. him that there was no danger.
                   a) convincing   b) to convince   c) convince   d) has convinced

                   2) We have a bicycle. Now … is being repaired.
                   a) he   b) she   c) it   d) they 

3. 5 тестових завдань на граматику рівня В2.
Приклади: 1) The captain __________ drop us from the team if we didn’t train.
                   a) accused to   b) threatened to   c) threatened that he   d) complained to

                   2) Amanda _________ breaking the plate, but we didn’t believe her.
                   a) denied   b) admitted   c) apologised   d) asked

4. 5 тестових завдань з лексики загальнотехнічного спрямування.
Приклади: 1)  As the temperature of the liquid is reduced, it _____ into a block of ice.

       a) evaporates   b) melts   c) solidifies   d) condenses

                2) The hydrogen fuel cell is good for the environment because it _____ only water vapour
from their exhaust systems. 

       a) emission   b) emits   c) emitter   d) emissive

5. Читання тексту на побутову тематику та відповідь на 5 тестових питань до нього.

Максимальна сума балів, яку студент може набрати за тест — 25 тестових балів.

Орієнтовне визначення рівня володіння англійською мовою за результатами виконання тесту,
спираючись на знання граматики й лексики, відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з
мовної освіти: 
Інтродуктивний (А1) – 0-6 балів, 
середній (А2) – 6,5-12 балів, 
рубіжний (В1) – 12,5-18 балів, 
просунутий (В2) – 18,5-25.

Отримані тестові бали будуть переведені в бали за 100- бальною шкалою. 


