
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
КАФЕДРА БАЗОВИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Випускний екзамен з англійської мови проводиться з метою перевірки рівня знань і 

вмінь слухачів підготовчого віділення відповідно до навчального плану та робочої 
програми з навчальної дисципліни «Англійська мова».  

Робота слухача розрахована на 120 хвилин та поділяється на три частини, які 
включають сім завдань. Перша частина – Використання мови – містить чотири завдання, 
спрямовані на перевірку лексико-граматичних навичок. Рекомендований час виконання – 
30 хвилин. Друга частина – Читання – включає три завдання, одне з яких передбачає 
пошук необхідної фактичної інформації в тексті, друге і третє – повне розуміння тексту. 
Рекомендований час виконання – 60 хвилин.   

Перша частина – Використання мови – включає завдання на обрання правильної 
відповіді:  

1. Знайти синонім до слова, виділеного жирним шрифтом у реченні, обравши 
правильний варіант з-поміж чотирьох запропонованих. Завдання оцінюється у 8 балів. 
Кожне правильне речення – 1 бал.  

2. Заповнити пропуски, обравши із чотирьох запропонованих правильний варіант. 
Завдання оцінюється у 7 балів. Кожне правильне речення – 1 бал.  

3. Заповнити пропуски, обравши правильну форму дієслова. Завдання передбачає 
знання правил вживання дієслів в дійсному та умовному способі. Завдання оцінюється у 8 
балів. Кожне правильне речення – 1 бал.  

4. Знайти в реченні одну помилку, вказавши букву та слово/словосполучення 
неправильного варіанту. Завдання оцінюється у 7 балів. Кожна правильна відповідь – 1 
бал.  

Всього за першу частину – 30 балів.  
Друга частина – Читання – включає такі завдання:  
5. Знайшовши необхідну інформацію в тексті, встановити відповідність між 

частинами/абзацами тексту та твердженнями або запитаннями, що подані після тексту. 
Завдання оцінюється в 10 балів. Кожна правильна відповідь – 2 бали.  

6. Заповнити п’ять пропусків в тексті, вставивши слово (словосполучення), необхідне 
за змістом із десяти запропонованих. Завдання оцінюється в 10 балів. Кожна правильна 
відповідь – 2 бали. 

7. Заповнити десять пропусків в тексті, вставивши необхідне за змістом слово із 
чотирьох запропонованих. Завдання оцінюється в 10 балів. Кожна правильна відповідь – 1 
бал.  

Всього за другу частину – 30 балів.  


