
 

Тестове випробування  

для вступу до 10 класу  

ліцею № 15 м. Чернігова 

(профіль – англійська мова) 
червень 2021 р. 

 
     Тестове випробування укладено відповідно до чинних програм з англійської мови 

Міністерства освіти і науки України. Зміст і структура тестового випробування 

відповідає головній меті навчання іноземної мови в закладах середньої освіти – 

формування в учнів комунікативної компетенції. Тестове випробування відповідає 

рівню А2+ для закладів загальної середньої освіти. 

     Тестове випробування з англійської мови складається із двох завдань: 

1) читання; 

2) використання мови. 

     Усі завдання слід виконувати в письмовій формі. 

     Перед початком роботи учень отримає атестаційний аркуш: з однієї сторони – із 

завданням на перевірку вмінь та навичок з читання, з іншої сторони – із завданням на 

використання мови. 

     На виконання завдань відводиться 45 хвилин. 

     Максимальна кількість балів за випробувальний тест – 30. 

 

Характеристика завдань. 

     ЗАВДАННЯ 1 – Reading – читання тексту та виконання післятекстового завдання. 

    Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичний 

англомовний текст. 

    Форма завдання: завдання на визначення правильної / неправильної відповіді. 

    Виконання завдання: прочитати текст і виконати 6 тестових завдань.  

    Максимальна кількість балів за це завдання – 6. 

 

     ЗАВДАННЯ 2 – Use of English – використання мови. 

    Мета: визначити рівень володіння лексичними та граматичними, семантичними та 

прагматичними знаннями, що дають можливість учням вільно спілкуватися іноземною 

мовою. 

    Форма завдання: завдання з вибором однієї правильної відповіді.  

    Виконання завдання: заповнити пропуски в 24 реченнях, вибираючи один 

правильний варіант із трьох поданих. Перші 12 речень перевіряють рівень 

сформованості граматичної компетентності, решта – лексичні, семантичні, 

прагматичні знання.  

    Максимальна кількість балів за це завдання – 24. 

Джерелами для добору випробувальних тестів слугують автентичні інформаційно-

довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст матеріалів узгоджується із 

навчальною програмою для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

відповідає рівню А2+. 

На рівень А2+ здобувач освіти повинен володіти: 



І) МОВНИЙ ІНВЕНТАР – ЛЕКСИКА 

Тема: 

1. Я,  моя родина, мої друзі. 

2. Природа і погода. 

3. Одяг. 

4. Засоби масової інформації. 

5. Молодіжна культура. 

6. Наука і технічний прогрес. 

7. Україна. 

8. Англомовні країни. 

9. Робота і професії. 

ІІ) МОВНИЙ ІНВЕНТАР – ГРАМАТИКА 

Категорія: 

1. Word building. 

2. Quantities (some, any, a few, a little, a lot of, much, many). 

3. Grammar Tenses: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, 

Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect. 

4. Passive Voice (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect). 

5. Modal verbs (need, must, can, have to, should, ought, may/might). 

6. Gerund and infinitive. 

7. Reported speech (affirmative sentences). 

8. Conditionals (Zero, First). 

9. Defining/non-defining Relative Clauses. 

 

 


