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Єдиний вступний іспит (ЄВІ)Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
- У єдиному вступному іспиті з іноземної мови беруть
участь особи, які бажають вступити на навчання для
здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освітиступеня вищої освіти.
- Програма єдиного вступного іспиту створена з
урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій зурахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти (рівень В1-В2).
- Мета іспиту – визначити результати навчання
кандидатів з іноземної мови за шкалою 100-200
балів на основі кількості балів, набраних ними за
виконання завдань: «Читання» (4 завдання щовиконання завдань: «Читання» (4 завдання, що
містять 22 питання) та «Використання мови» (3
завдання, що містять 20 питань).за да , що с 0 а ).
- Час виковання всіх завдань - 60 хв.



Структура тесту ЄВІСтруктура тесту ЄВІ
Читання

Завдання №1 Встановлення відповідностей
У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів із
наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень / текстів;наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень / текстів;
запитання до відповідей або відповіді до запитань.
Завдання№2 Вибір однієї правильної відповіді
Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, зд д р р д д ,
яких лише одна правильна.
Завдання№3 Встановлення відповідностей
Завдання№4 Заповнення пропусків у тексті
У завданнях пропонується доповнити абзаци в тексті реченнями /
частинами речень, словосполученнями/словами із наведених
варіантів.

Використання мовиВикористання мови
Завдання№5 Заповнення пропусків у тексті (лексика)
Завдання№6 Заповнення пропусків у тексті (граматика)



Main problems and solutions
• Poor time management• Poor time management
• Tricky questions

L k f b l• Lack of vocabulary

• Приклади білетів
http://testportal.gov.ua/pidgotovka-yefvv-yevi/

• https://testportal.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/07/EVI_2019-Angl_mova-
dod_sessia.pdf

•ЄВІ он-лайн
https://zno.osvita.ua/master/english 



Reading 
Task 1  Read the te ts belo  Match choices (A H) • Task 1. Read the texts below. Match choices (A-H) 
to (1-5). There are three choices you do not need to 
useuse

• Task 2. Read the text below. For questions (6-10) 
h  th  t  (A  B  C  D)choose the correct answer (A, B, C or D).

• Task 3. Read the texts below. Match choices (A-H) 
 ( 6)  Th    h i   d   d  to (11-16). There are two choices you do not need to 

use.
• Task 4. Read the text below. Choose from (A-H) the 

one which best fits each space (17-22). There are two 
choices you do not need to use.



Task 1 Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). as   ead t e te ts below. Matc  c o ces ( ) to ( 5). 
There are three choices you do not need to use.





• 1- D
• 2- B• 2 B



Task 1 TipsTask 1 Tips

• Прочитати назву тексту і перший абзац  щоб • Прочитати назву тексту і перший абзац, щоб 
зрозуміти тему.

• Прочитати абзац і придумати самостійно • Прочитати абзац і придумати самостійно 
підзаголовок. Потім вибрати із 
запропонованих варіантівзапропонованих варіантів.

• Три неправильні варіанти часто містять 
слово  яке вживається в текстіслово, яке вживається в тексті.



Task 2. Read the text below. For questions (6-10) choose the as  . ead t e te t below. o  quest o s (6 0) c oose t e 
correct answer (A, B, C or D). = ZNO Task 5





• 6-C



Task 2 TipsTask 2 Tips

• Текст довгий  художній або науково • Текст довгий, художній або науково 
публіцистичний. Читаємо абзац, потім 
питання і варіанти відповіді  Шукаємо в питання і варіанти відповіді. Шукаємо в 
абзаці підтвердження неправильності трьох з 
чотирьох варіантів відповідічотирьох варіантів відповіді.



Task 3. Read the texts below. Match choices (A-H) to (11-16). as  3. ead t e te ts below. Matc  c o ces ( ) to ( 6). 
There are two choices you do not need to use. = ZNO Task6



• 11-B• 11 B



Task 3 TipsTask 3 Tips

• Читаємо загальну назву текстів і назви • Читаємо загальну назву текстів і назви 
кожного з шести текстів, намагаючись 
зрозуміти загальну тему  яка їх об'єднуєзрозуміти загальну тему, яка їх об єднує.

• Дивимось на питання, щоб зрозуміти що 
треба шукати (напр  який жанр фільму  яка треба шукати (напр., який жанр фільму, яка 
особливість готелю і т.п.)

• Читаємо тексти і підкреслюємо слова  які • Читаємо тексти і підкреслюємо слова, які 
вказують на відповідь . Потім вибираємо із 
запропонованих варіантівзапропонованих варіантів.



Task 4 Read the text below. Choose from (A-H) the one which 
best fits each space (17-22). There are two choices you do not need 
to use. = ZNO Task 7





• 17-C7
• 18-A E
• 19-B19 B
• 20-H
• 21- D• 21- D
• 22-G



Task 4 Tips
• Швидко прочитати текст, щоб зрозуміти, про що 
йде мова.

• Якщо великий абзац, прочитати речення до і після 
того речення, в якому пропущений фрагмент. р , у р ущ фр
З'ясувати яка частина речення пропущена -
присудок, означення, обставина і т.д.р уд , , д

• Звертати увагу на службові слова - займенники, 
обставини часу, слова-зв’язки, часи в яких у, ,
вживаються дієслова

• Коли заповнили всі пропуски, ще раз прочитати Коли заповнили всі пропуски, ще раз прочитати 
текст, щоб переконатися, що граматично все вірно.



Use of English Use of English 

• Task 5  Read the text below  For question (23-• Task 5. Read the text below. For question (23
32) choose the correct answer (A, B, C or D). – 1 
text  vocabularytext, vocabulary

• Task 6. Read the texts below. For questions 
(33-42) choose the correct answer (A  B  C or D)  (33-42) choose the correct answer (A, B, C or D). 
– 2 short texts, grammar



Task 5= ZNO Task 8Task 5= ZNO Task 8



Task 5Task 5



Task 5Task 5

23 B     classic i age of• 23 – B     classic image of
• 24 – C     under attack

 A     l  ( )• 25 – A     releases (gas)



Task 5Task 5

• 26 C   investigate deaths 28 D  pick       29 D   fenced in• 26 – C   investigate deaths 28 – D  pick       29 – D   fenced in
• 27 –A observing 30- B communicating with each other



Task 6

• 33 – C the most intelligent in the world
• 34 – B was injected (passive voice, past tense)



Task 5-6 Tips = ZNO Task 8-9
• Швидко прочитати текст, щоб зрозуміти про що 
йде мова.

• Уважно подивитися на речення, в якому 
пропущене слово – на слова до і після пропуску.р ущ д р у у

• Подумати самостійно яке слово пропущене (або за 
значенням, або за граматикою)., р )

• В кінці ще раз перечитати текст, щоб 
переконатися що все звучить нормально.переконатися що все звучить нормально.

• Щоб повторити граматику -
http://usefulenglish ru/grammar/http://usefulenglish.ru/grammar/



ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР ГРАМАТИЧНИЙ ІНВЕНТАР 
• Іменник 
• АртикльАртикль
• Прикметник 
• Числівник
• Займенник• Займенник 
• Дієслово (Правильні та неправильні дієслова. Спосіб дієслова. 
Часо-видові форми. Модальні дієслова. Дієслівні форми 
(інфінітив герундій дієприкметник) Конструкції з дієслівними(інфінітив, герундій, дієприкметник). Конструкції з дієслівними 
формами (складний додаток, складний підмет, складний 
присудок) 

• Прислівник• Прислівник
• Прийменник 
• Сполучники
Р (П і С і Б б і• Речення (Прості речення. Складні речення. Безособові речення. 
Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів)

• Пряма й непряма мова
С і• Словотвір



ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТАТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
I О б і фI. 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 нау 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 ПодорожіПогода. 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.ф р ц д у д д д у р у
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 О і фIII. Освітня сфера
Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. Система освіти в Україні та в країні, мову
якої вивчають. Робота і професія. Іноземні мови в житті людини.



Приклади білетівр д
http://testportal.gov.ua/pidgotovka-yefvv-yevi/
ZNO https://osvita.ua/test/answers/angl-mova.htmlZNO https://osvita.ua/test/answers/angl mova.html



ЄВІ он-лайн https://zno osvita ua/master/english/ЄВІ он лайн https://zno.osvita.ua/master/english/
ЗНО он-лайн https://zno.osvita.ua/english/



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


