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 Тест складається з двох частин. Частина «Читання» містить 
22 завдання. У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на 
ці завдання Ви маєте позначити в бланку В. 

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли 
 завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця 
 в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1. У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної 
 форми завдань.
3. Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В  
 вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили в бланку В відповідь неправильно, можете 
 виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши 
 нову, як показано на зразку:

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних 
 відповідей, зазначених у бланку В.
 
 Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та 
кількість сторінок. Їх має бути 12.

 Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:

Зичимо Вам успіху!

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин
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With college admissions becoming increasingly competitive, upper-class men are always 
stressing to ensure that their applications are good enough. Don’t worry! The process can 

 ___________________

on your calendar.

 ___________________

 ___________________

That’s the point. Have your teachers and peers edit your composition until you have a 
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 ___________________

a couple. The college’s admission website will usually say whether they accept the 

___________________

B

C

D

E

F

G Double your chance by planning ahead
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Time’s annual Person of the Year issue. She 

The Simpsons
Harry Potter

Harry Potter

Forbes

Harry Potter, 
Harry Potter 

woman!

Harry Potter and the Philosopher’s Stone
Harry Potter

Harry Potter and 
the Philosopher’s Stone

Harry Potter

Galbraith.

a better place.
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 becoming Person of the Year twice

B
C
D receiving Forbes’s honorary award

 What is NOT

B
C
D

TRUE
 

B
C She was an instant success with publishers.
D

B

D  The author gave up playing computer games.

C
D
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they’re leaning! Whether you’re going up or coming down, you’ll love this trip.

draws. 
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Bloodsport
Crime Story

B

C

D have to remember that motor vehicles are not allowed

E

F

G
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be done. We provide our passengers with the cleanest and most seaworthy boats in the 

so close to a populated coastline 
in the world.

__________ is among the 

important research.

__________. These areas such 

__________, 

 __________. We hope this gives you a greater 

 was a strong probability to meet
B
C
D which establishes internet communications amongst students
E is a rare opportunity to learn about
F
G
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figure B image C portrait D eyesight

in B by C under D at

releases B composes C establishes D conducts

learn B discover C investigate D discuss

Observing B Looking C Noticing D Spotting

take B use C obtain D pick

brought B forced C carried D fenced

warning B communicating C denoting D suggesting

Along B Besides C Although D In spite

serve B allow C provide D submit

A  __________
The Lion King

tree is  __________  __________ a cloud 

 __________ 
 

__________
 __________ the trees they ate, ate only certain acacia 

 __________ in on game ranches, had little to eat 

 __________ with each other.

 __________
__________

and pollinators. Thus acacias have some complicated three-way relationships.
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probably  __________
cartoon character,  __________ as an embryo with genetic material. As a result, 

 __________ __________ 

 __________ humans. 

most B much more C the most D more

injected B was injected C injecting D is injected

best B good C the best D better

had been shown B had shown C has shown D shown

include B included C includes D including
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__________ he’s up, 

 __________ and design.

 __________ phone calls. He usually 
 

 __________

__________

Although B Once C Unless D Till

engine B engineer C engineered D engineering

the most B more C most D most of

Despite B Except C Through D Though

try B to try C tried D trying



12


