


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від 

майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка 

повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки. 

Програму вступного іспиту до магістратури створено з урахуванням 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). 

Загальні рівні володіння мовою  

Елементарний користувач А1 – Інтродуктивний (“відкриття”) 

А2 – Середній (“виживання”) 

Незалежний користувач В1 – Рубіжний 

В2 – Просунутий 

Досвідчений користувач С1 – Автономний 

С2 – Компетентний 

 

Введення цих рівнів в українську практику викладання й вивчення 

іноземних мов (за професійним спрямуванням) має підняти якість вивчення 

та викладання мов, а також зробити оцінювання РВМ прозорим і таким, що 

визнається в широкому європейському форматі. 

Оцінювання ставить за мету виміряти рівень комунікативної мовної 

поведінки студентів відповідно до вимог програми та визначених 

дескрипторів певного рівня. Таке оцінювання проводиться протягом іспиту у 

вигляді комбінованих тестів, які мають на меті перевірку мовних 

компетенцій студентів. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Для проведення вступного іспиту створюється державна комісія у 

складі голови та членів комісії. Комісія створюється щорічно за наказом 

ректора.  

Вступний іспит проводиться іноземною  мовою у формі письмового 

тесту. 

Вступний іспит з іноземної мови для вступників проводиться на основі 

програми навчальної дисципліни «Іноземна мова» усіх напрямів підготовки у 

формі тесту. 

Об’єктом контролю є рівень засвоєння практичних навичок та вмінь з 

іноземної мови. 

Форма контролю: виконання тесту. 

Вступний іспит, який проходить у формі письмового тестування 

включає завдання з читання, лексики, граматики та письма, що передбачають 

змогу оцінити можливість реалізації поставленої мети у плані використання 

іноземної мови у професійній діяльності. 

Оцінка за вступний іспит виставляється після його закінчення на 

підставі складання балів, отриманих вступником за відповіді на кожне 

завдання тесту. Рівень володіння іноземною мовою вступника оцінюється за 

200-бальною шкалою. Вступний іспит проводиться у формі тесту. Тривалість 

тесту – 2 години. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ТЕСТУ  

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЧАСТИНА І 

ЧИТАННЯ 

Вступнику необхідно вміти читати без словника з метою одержання 

інформації тексти за професійним спрямуванням та науково-популярної 

літератури, які базуються на засвоєнні типових фраз і граматичному 

матеріалі, що містять до 5% незнайомих слів, про значення яких можна 



здогадатись на основі знання словотворчих елементів, подібності між 

лексичними явищами в українській та іноземній мовах, контексту, при 

швидкості читання приблизно 400 знаків на хвилину. Розуміння 

прочитаного перевіряється за допомогою завдань до основних фактів 

тексту. Загальний обсяг тексту складає 2100 слів. 

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-

довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. 

Форми завдань: 

1).   Завдання альтернативного вибору (правильно / неправильно); 

2). Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті 

(вибір однієї  правильної відповіді з чотирьох запропонованих). 

ЧАСТИНА ІІ 

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

ЛЕКСИКА 

За повний курс навчання вступник має набути активний словниковий 

запас слів та словосполучень, лексики повсякденного спілкування, загально-

наукової та загально-технічної лексики. Він є основою для розширення 

потенційного словника вступників. Потенційний словник розширюється за 

рахунок інтернаціональної та професійної лексики. До словникового запасу 

включаються лексичні одиниці, які мають особливості вживання у різних 

граматичних конструкціях та відтінки значення, фразеологічні одиниці, 

фразеологічні дієслова; правильні та неправильні дієслова, найбільш вживані 

синоніми і антоніми, умовні скорочення.  

ГРАМАТИКА 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

1. Іменник. Злічувані й незлічувані іменники. Число іменника. 

Відмінювання іменників. Загальний відмінок. Присвійний відмінок. Рід 

іменника. 

2. Артикль. Вживання неозначеного артикля. Вживання означеного 

артикля. Невживання артиклів a/an, the. Місце артикля в реченні.  



3. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Порівняльні 

конструкції з прикметниками. Прикметники, що закінчуються на -ing та -ed. 

Прикметники, що вживаються з прийменниками. 

4. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові 

числівники.  

5. Займенник. Особові займенники. Вживання займенника it. Присвійні 

займенники. Зворотні займенники. Взаємні займенники. Вказівні 

займенники. Питальні займенники. Сполучні займенники. Відносні 

займенники. Означальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні 

займенники. Much, Many, Little, Few.  

6. Дієслово. Неправильні дієслова. Уживання дієслів з прийменниками. 

Способи дієслова. Прості часи в активному стані. Тривалі часи в активному 

стані. Дієслова, що не вживаються в часових формах Continuous. Be going. to. 

Доконані часи в активному стані. Доконано-тривалі часи в активному стані. 

Порівняльне вживання видо-часових форм дієслова. 

7. Пасивний стан. Трансформація речень з активною формою дієслова- 

присудка в пасивну. 

8. Модальні дієслова.  

9. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. 

11. Неособові форми дієслова. Інфінітив. Уживання інфінітива без 

частки to. Дієприкметник. Герундій. Уживання герундія або інфінітива. 

12. Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння 

прислівників. Порівняльні конструкції з прислівниками. Місце прислівників 

у реченні. 

13. Прийменник. Місце прийменника в реченні. 

14. Сполучник. 

15. Типи речень. Типи питальних речень. Загальні запитання. 

Спеціальні запитання. Альтернативні запитання. Розділові запитання. 

Окличні речення. Спонукальні речення. 



НІМЕЦЬКА МОВА 

1. Артикль. Відмінювання означеного та неозначеного артиклів. 

Вживання означеного та неозначеного артиклів. 

2. Іменник. Рід іменника. Число іменника. Відмінювання іменників. 

3. Порядок слів у простому поширеному розповідному реченні. 

Порядок слів у питальних реченнях. Порядок слів у складносурядних і 

складнопідрядних реченнях.  

4. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання 

прикметників.  

5. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові 

числівники.  

6. Займенник. Особові, присвійні, зворотні, вказівні, відносні 

займенники. 

7. Дієслово. Способи дієслова. Часові форми активного та пасивного 

стану дієслова дійсного способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. 

Модальні дієслова. Дієслова із відокремлюваними та невідокремлюваними 

префіксами. Зворотні дієслова.  

8. Узгодження часів. 

9. Інфінітив. Вживання інфінітива з часткою zu. Дієприкметник І та 

ІІ. Модальні конструкції haben +zu+інфінітив, sein +zu +інфінітив. 

10. Інфінітивні групи. Інфінітивні звороти um...zu, statt...zu, ohne...zu. 

11. Залежний інфінітив та інфінітивні групи. 

12. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

13. Прийменник. Прийменники, що вимагають родового, давального 

або знахідного відмінків. Прийменники подвійного керування. 

14. Складносурядне речення. 

15. Складнопідрядне речення. Підрядні речення. Підрядні присудкові 

речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення. Підрядні 

обставинні речення. Підрядні речення часу. Підрядні речення місця. Підрядні 



речення причини. Підрядні речення мети. Підрядні речення наслідку. 

Підрядні речення способу дії та порівняння. Підрядні речення умови.  

ЧАСТИНА ІІІ 

ПИСЬМО 

Виконання індивідуально-творчого завдання, спрямоване на перевірку 

сформованості і рівня розвитку продуктивних вмінь вступників і дає 

можливість виявити свої творчі здібності при доборі та викладенні 

інформації, уміння формулювати та відстоювати свої думки за темою, яка 

пропонується.  

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

Завдання екзаменаційної роботи 

ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ / Reading 

Серед типів тестових завдань з читання пропонуємо наступні:  

1. Встановлення правильної / неправильної відповіді або 

твердження (True / False). Пропонується після тексту низка тверджень, які 

можуть бути правильними, тобто підтверджувати інформацію в тексті, або 

неправильними – заперечувати, не підтверджувати її.  

2. Вибір однієї правильної відповіді. 

У завданнях цього типу твердження, що пропонуються після тексту, 

містять чотири варіанти відповіді (A, B, C, D), з яких один лише є 

правильним.  

 

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ: ЛЕКСИКА ТА 

ГРАМАТИКА / Use of English 

1. Вибір правильної граматичної форми (дієслова, прикметника, 

артиклю, сполучника, прийменника тощо) 

У тестовому завданні такого типу, що подається у вигляді розгорнутого 

речення, необхідно вибрати з чотирьох можливих варіантів відповідей (A, B, 

C, D) лише один, що є правильним. 



2. Вибір однієї правильної відповіді (лексичної одиниці або 

правильної граматичної форми). 

У завданнях цього типу, що пропонуються у вигляді тексту, містяться 

чотири варіанти відповіді (A, B, C, D), з яких лише один є правильним.  

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЬМО / Writing 

Ця частина тесту передбачає створення власного висловлювання у 

письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. 

Виконуючи завдання, необхідно звернути увагу на змістовне наповнювання, 

логічний зв’язок між частинами висловлювання, правильність використання 

лексики та граматики, а також оформлення повідомлення відповідно до 

формату (особистий лист (діловий чи неофіційний), есе тощо). 

 

Максимальна кількість балів за виконання тесту становить 200 балів.  

Оцінювання ставить за мету виміряти рівень комунікативної мовної 

поведінки студентів відповідно до вимог програми та визначених 

дескрипторів певного рівня. Таке оцінювання проводиться протягом іспиту у 

вигляді комбінованих тестів, який складається з трьох частин: Читання 

(Reading), Використання англійської (Use of English), Письмо (творче 

завдання) (Writing), що мають на меті перевірку мовних компетенцій 

студентів.  

 

200-бальна 

шкала 

Критерії 

(Читання (Reading), 

Використання англійської (Use 

of English) 

Критерії 

Письмо (творче завдання) 

(Writing) 

 Високий рівень 

200 Студент може читати з високим 

ступенем самостійності, 

адаптуючи стиль і швидкість 

читання до різних текстів і 

цілей. Має широкий активний 

словниковий запас знаходить і 

аналізує потрібну інформацію 

Студент демонструє 

системні знання про 

мову, правильно 

використовує лексичні 

одиниці, уміє 

використовувати 

відповідні граматичні 



та робить відповідні висновки, 

порівнює отриману інформацію 

з власним досвідом. Розуміє 

логічні зв’язки у тексті. 

Вибирає та вживає правильні 

лексичні та граматичні одиниці 

в аналізованому тексті. 

 

форми (часові форми 

дієслова, модальні, 

допоміжні дієслова, 

іменники, прикметник, 

тощо). Усі умови 

опрацьовано повністю. 

Студент демонструє 

логіку викладу, зв’язність 

тексту. Текст 

висловлювання 

відповідає заданому 

формату. 

    190 - 199 Студент може читати з високим 

ступенем самостійності, 

адаптуючи стиль і швидкість 

читання до різних текстів і 

цілей. Має широкий активний 

словниковий запас знаходить і 

аналізує потрібну інформацію 

та робить відповідні висновки, 

порівнює отриману інформацію 

з власним досвідом, але може 

відчувати деякі ускладнення 

при зустрічі з маловживаними 

ідіомами. Аналізує і зіставляє 

інформацію, розуміє логічні 

зв’язки у тексті. Вибирає та 

вживає правильні лексичні та 

граматичні одиниці в 

аналізованому тексті. 

 

Студент демонструє 

системні знання про 

мову, правильно 

використовує лексичні 

одиниці (ідіоми, 

фразеологічні одиниці 

тощо), уміє 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми (часові форми 

дієслова, модальні, 

допоміжні дієслова, 

іменники, прикметник, 

граматичні конструкції, 

герундій, тощо), але 

можуть бути незначні 

помилки. 

Усі умови опрацьовано 

повністю, але логіка 

висловлювання частково 

порушена. Текст листа 

повністю відповідає 

заданому формату. 

 Достатній рівень 

181-189 Студент може читати з високим 

ступенем самостійності, 

адаптуючи стиль і швидкість 

читання до різних текстів і 

цілей. Має широкий активний 

словниковий запас знаходить і 

аналізує потрібну інформацію 

та робить відповідні висновки, 

порівнює отриману інформацію 

Студент демонструє 

системні знання про 

мову, правильно 

використовує лексичні 

одиниці, уміє 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми (часові форми 

дієслова, модальні, 



з власним досвідом, але може 

відчувати деякі ускладнення 

при зустрічі з маловживаними 

ідіомами. Процент незнайомої 

лексики низький, що не заважає 

повному розумінню тексту. 

Аналізує і зіставляє 

інформацію, розуміє логічні 

зв’язки у тексті. При виборі  та 

вживанні лексичних та 

граматичних одиниць в 

аналізованому тексті частково 

наявні помилки . 

допоміжні дієслова, 

іменники, прикметник, 

тощо), але можуть бути 

наявні лексичні та 

граматичні помилки. 

Усі умови опрацьовано 

повністю, але логіка 

висловлювання частково 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 

тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Текст листа 

відповідає заданому 

формату. 

171-180 Студент може читати 

послідовний фактичний текст 

про предмети, що стосуються 

сфери його інтересів з повним 

розумінням змісту. Тексти 

можуть містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення 

яких можна здогадатися, легко 

знаходить потрібну інформацію 

в текстах інформативного 

характеру. Розуміє логічні 

зв’язки у тексті. Виокремлює 

необхідну інформацію про осіб, 

факти, події тощо. При виборі 

та вживанні лексичних та 

граматичних одиниць в 

аналізованому тексті частково 

наявні помилки. 

Студент уміє, 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми (часові форми 

дієслова, модальні, 

допоміжні дієслова, 

іменники, прикметник, 

тощо), але можуть бути 

наявні лексичні або 

граматичні помилки, які 

не заважають розумінню 

тексту. 

Продемонстровано 

достатній словниковий 

запас для вирішення 

заданої комунікативної 

ситуації, але наявні 

лексичні помилки, що 

заважають адекватному 

сприйняттю окремих 

речень чи абзаців. Усі 

умови опрацьовано 

повністю, але логіка 

висловлювання частково 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 

тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Текст листа 

відповідає заданому 



формату, але наявна 

часткова невідповідність 

меті написання. 

162-170 Студент може читати 

послідовний фактичний текст 

про предмети, що стосуються 

сфери його інтересів з повним 

розумінням змісту. Тексти 

можуть містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення 

яких можна здогадатися. 

Виокремлює необхідну 

інформацію про осіб, факти, 

події тощо. Не достатньо 

розуміє логічні зв’язки у тексті. 

При виборі правильних 

лексичних та граматичних 

одиниць в аналізованому 

контексті наявні помилки. 

 

Студент уміє, 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми (часові форми 

дієслова, модальні, 

допоміжні дієслова, 

іменники, прикметник 

тощо). Продемонстровано 

достатній словниковий 

запас для вирішення 

заданої комунікативної 

ситуації, але наявні 

лексичні помилки, що 

заважають адекватному 

сприйняттю окремих 

речень чи абзаців, а 

також відсутні ідіоми та 

фразеологічні одиниці. 

Усі умови опрацьовано 

повністю, але логіка 

висловлювання 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 

тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Текст листа 

відповідає заданому 

формату, але наявна 

часткова невідповідність 

меті написання та 

основним вимогам. 

152-161 Виокремлює необхідну 

інформацію про осіб, факти, 

події тощо. Частково вміє 

вибирати правильні лексичні та 

граматичні одиниці в 

аналізованому контексті. 

Студент уміє, 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми (часові форми 

дієслова, модальні, 

допоміжні дієслова, 

іменники, прикметник, 

тощо). 

Продемонстровано 

недостатній словниковий 

запас для вирішення 



заданої комунікативної 

ситуації, наявні лексичні 

помилки, що заважають 

адекватному сприйняттю 

окремих речень чи 

абзаців, а також відсутні 

ідіоми та фразеологічні 

одиниці. Умови 

опрацьовано неповністю, 

логіка висловлювання 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 

тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Текст листа 

відповідає заданому 

формату, але наявні 

порушення основних 

вимог. 

 Середній рівень 

143-151 Студент може розуміти прості 

тексти, що містять 

широковживану лексику, в тому 

числі й частину 

інтернаціонального словника. 

Частково розуміє логічні 

зв’язки у тексті. Розуміє та 

знаходить основну думку 

тексту. Не може виокремлювати 

необхідну інформацію про осіб, 

факти, події тощо. Не достатньо 

розуміє логічні зв’язки у тексті. 

При виборі правильних 

лексичних та граматичних 

одиниць в аналізованому 

контексті наявність великої 

кількості помилок.  

Студент уміє, 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми, але наявні 

помилки відповідно до 

рівня сформованості його 

рецептивних та 

репродуктивних 

граматичних та 

лексичних навичок. 

Продемонстровано 

недостатній словниковий 

запас для вирішення 

заданої комунікативної 

ситуації, наявні лексичні 

помилки, що заважають 

адекватному сприйняттю 

окремих речень чи 

абзаців, а також відсутні 

ідіоми та фразеологічні 

одиниці. Умови 

опрацьовано неповністю, 

логіка висловлювання 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 



тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Ознаки 

відповідно до формату 

тексту листа не 

відповідають меті 

висловлення.  

133-142 Студент може розуміти тільки 

прості, невеликі за розміром 

тексти, що містять 

широковживану лексику, в тому 

числі й частину 

інтернаціонального словника. 

Частково розуміє логічні 

зв’язки у тексті. Розуміє тільки 

основну думку тексту. Не може 

виокремлювати необхідну 

детальну інформацію. Не 

розуміє логічні зв’язки у тексті. 

При виборі правильних 

лексичних та граматичних 

одиниць в аналізованому 

контексті наявність великої 

кількості помилок. 

Студент уміє, 

використовувати 

відповідні граматичні 

форми, але наявні 

помилки відповідно до 

рівня сформованості його 

рецептивних та 

репродуктивних 

граматичних та 

лексичних навичок. 

Продемонстровано 

недостатній словниковий 

запас для вирішення 

заданої комунікативної 

ситуації, наявні лексичні 

помилки, що заважають 

адекватному сприйняттю 

окремих речень чи 

абзаців, а також відсутні 

ідіоми та фразеологічні 

одиниці. Умови лише 

згадані, логіка 

висловлювання 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 

тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Ознаки 

відповідно до формату 

тексту відсутні.  

124-132 Студент може розуміти дуже 

прості тексти, спираючись на 

знайомі імена, назви, слова та 

елементарні фрази. Частково 

розуміє логічні зв’язки у тексті. 

Частково розуміє тільки 

основну думку тексту. Не може 

виокремлювати необхідну 

Студент демонструє 

низький ступень 

засвоєння системних 

знань про мову; Студент 

не вміє використовувати 

відповідні граматичні 

форми, допускає дуже 

багато помилок при 



детальну інформацію. Не 

розуміє логічні зв’язки у тексті. 

При виборі правильних 

лексичних та граматичних 

одиниць в аналізованому 

контексті наявність великої 

кількості грубих помилок. 

використовуванні 

відповідних лексичних 

одиниць. Через кількість 

граматичних та 

лексичних помилок зміст 

висловлювання 

незрозумілий. 

З’єднувальні елементи 

відсутні. 

Продемонстровано 

недостатній словниковий 

запас для вирішення 

заданої комунікативної 

ситуації, наявні лексичні 

помилки, що заважають 

адекватному сприйняттю 

окремих речень чи 

абзаців, а також відсутні 

ідіоми та фразеологічні 

одиниці. Деякі умови 

лише згадані, деякі не 

опрацьовано взагалі, 

логіка висловлювання 

порушена. З’єднувальні 

елементи між частинами 

тексту та окремими 

реченнями наявні 

частково. Текст листа не 

відповідає вимогам до 

заданого формату. 

 Недостатній рівень 

123 і нижче 

непрохідний 

бал 

Студент читає та розуміє окремі 

прості непоширені речення 

мистецтвознавчої 

спрямованості, спираючись на 

знайомі імена, назви, слова та 

елементарні фрази. Не розуміє 

логічні зв’язки у тексті. 

Частково розуміє тільки 

основну тему тексту. При 

виборі правильних лексичних 

та граматичних одиниць в 

аналізованому контексті 

наявність завеликої кількості 

грубих помилок. 

Студент демонструє 

низький ступень 

сформованості мовної 

компетенції; не вміє  

використовувати 

відповідні граматичні 

форми та  розрізняти 

значення окремих 

лексичних одиниць 

відповідно до контексту, 

допускає помилки 

відповідно правопису. 

Через кількість 

граматичних та 



лексичних помилок зміст 

висловлювання 

незрозумілий. Робота 

складається з 

незрозумілих речень. 
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Зразки екзаменаційних завдань 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

TASK 1. Read the text below. For questions (1-5) choose the correct 

answer (A, B, C, D).  

The history of graphic design can serve as an excellent source of inspiration, 

especially if you study how art and technological developments influenced certain 

designers. While the entire history of graphic design is way too long, here are some 

interesting details to note.  Advertising existed in ancient times. Egyptians wrote 



sales messages and designed wall posters on papyrus, while politicians in Pompeii 

and ancient Arabia created campaign displays. 

The lines between graphic design, advertising, and fine art often blurred 

together until the mid-1800s. At that time, Henry Cole explained the importance of 

graphic design to his government (in Great Britain) in the Journal of Design and 

Manufactures. Cole went on to become influential in the growth of design 

education.   

You can see an incredibly successful example of a logo as far back as 1885, 

when Frank Mason Robinson created the classic Coca Cola logotype. Yet the 

actual term “graphic design” didn’t appear until 1922, when it was coined by the 

type designer, illustrator, and book designer William Addison Dwiggins. 

Throughout the 20th century, new styles and technologies emerged rapidly, 

each one exerting some influence on graphic design. For instance, the Bauhaus 

movement embraced mass production and the new machine culture after World 

War I; after World War II photography began replacing illustrations in most 

graphic design, and post-modernism brought new materials, bright colours, and 

humour to design. And of course with computers came the digital revolution.         

Hopefully you’ll look further into some of these design movements. After 

all, who says Art Nouveau can’t be used in a digital format, and computer fonts 

can certainly recreate ancient calligraphy. Perhaps graphic designs of the past can 

help enhance your own work in original ways today.   

1. What did ancient Egyptians write as advertisements? 

A. wall posters; 

B. sales messages; 

C. campaign displays; 

D. interesting details; 

2. What was the division between graphic design, advertising, and fine art 

until the mid-1800s? 

A. they often blurred together; 

B. they often brought together; 

C. they often blessed together; 

D. they often appeared together; 

3. When did the actual term “graphic design” appear?  

A.  until 1922; 

B. since 1922; 

C. after 1922; 

D. in 1922 

4. In what way did new styles and technologies emerge throughout the 20th 

century? 

A. slowly; 

B. very fast; 

C.  at a leisurely pace;  

D.  reluctantly; 

5. What did post-modernism bring to design with after World War II?  

A.  new styles and technologies; 



B.  mass production and the new machine culture; 

C.  new materials and bright colours; 

D. the digital revolution.      

 

2. Read the text again. For (6-10) choose T if it is TRUE according to the 

text, F if it is FALSE. Write your answers on the separate answer sheet. 

6. Advertising has existed since ancient times.  

7. Cole became influential in the growth of design education.   

8. Frank Mason Robinson created the classic Coca Cola logotype in 

1922.  

9. After World War II illustrations replaced photography in most graphic 

design. 

10. Perhaps graphic designs of the past can help improve your own work 

today.  

 

 TASK 2. Read and complete the text below. For each of the empty space 

(11-20) choose the correct answer on the separate answer sheet. 

Gianni Versace was one of the most successful 11). ______ designers of the 

1980s and 1990s. He 12). ______ in 1946, in Reggio, a very small  town in Italy 

where he learnt how to 13). ______ clothes. In the beginning he sold his clothes to 

a manufacturer in Milan, but he wasn’t popular then as he was in 14). ______ 

years. Very quickly he developed a personal style which made him 15). ______ . 

He used bright colors and, over time, his clothes became more and more 

extravagant. The more successful his collection were, 16). ______ his talent was 

acknowledged. Celebrities like Princess Diana and Elton John loved his style. 

Versace also paid the same 17). ______ to his surroundings as he did to his clothes 

and spent lots of money on art and 18). ______  furniture. Versace’s fame, 

however, is just one side of this story of style which ended suddenly with his death 

in the summer of 1997. Some fashion critics 19). ______ his clothes as “fabulous 

rubbish” and criticized him for using cheap materials. 20). ______, he has to be 

seen as one of the most influential designers of his generation. 

11.A. fabrics B. fashion  C. clothes D. cloth 

12.A. had been born B. has born C. born D. was born 

13.A. do B. carve C. make  D. cut 

14.A. later B. late C. latest D. recent 

15.A. familiar B. bright C. faming D. famous 

16.A. the more B. more C. most D. the most 

17.A. love B. money C. attention D. time 

18.A. cheap B. expensive C. dear D. rich 

19.A. have described B. had described C. describe D. are describing 

20.A. Moreover B. Afterwards C. Nevertheless  D. Furthermore 

 



TASK 3. Choose the correct item. Write your answers on the separate 

answer sheet. 

21. What is she? – She … as a designer. 

a) is working          b) has worked    c) works         d) has been working 

 

22. This is the … design that you have ever suggested. 

a) worse                b) worst            c) bad               d) most bad 

 

23. She is not happy with the colors. They … changed.  

a) must                 b) may               c) must be        d) are able to be 

 

24. If the students … to wash the brushes, the paint will dry out on them. 

a) will forget           b) forget                  c) have forget   d) have forgotten 

 

25. His painting techniques … better. 

a) are getting                b) have got          c) got             d) get 

 

26.  By next June, I … my exams and I will be ready for my period of life. 

a) will have been finishing    b) am finishing   c) will be finishing   d) will have 

finished   

 

27.  The art students … already decided on the color scheme for a mural. 

a) has                    b) having           c) have             d) haven’t  

 

28. While I … studying hard, my classmates were playing a truant.  

a) was studying       b) studied          c) has studied   d) study 

 

29. If you mix black and white, you … grey. 

a) will get                b) get                       c) are getting     d) got 

 

30. What can you tell about Nick? He is a good designer … a talented architect. 

a) also                  b) as well as        c) moreover       d) too 

 

31. He … the statue out of marble for two weeks. 

a) carved       b) carves         c)  has been carving         d) is carving 

 

32. The woman expressed the concern that the client … the drawing. 

a) hasn’t liked                    b) didn’t like         c) wouldn’t like        d) will like 

 

33. Would you like the designer … a version of the poster for the website? 

a)  to reproduce                  b) reproduces         c) reproducing        d) reproduced 

 

34. … the bad weather, we had a wonderful day in the open air. 

a)  despite                 b) although        c) whereas       d) unless  

 



35. … of the students failed the test. They all passed. 

a)  some                b) none        c) not every       d) all  

 

 

TASK 4.  Write a letter of application. Mention the job you are applying 

for, the reason you chose this company (firm), your strengths and weaknesses, 

greatest achievements, ability to work in a team, short-term and long-term 

goals.  

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

AUFGABE 1. Lesen Sie den Text. Wählen Sie die richtige Antwort (A, 

B, C oder D) auf die Fragen (1-5). 

Eine interessante Episode 

Eimmal lag er auf dem Sofa und stöhnte. „Lass mich in Ruhe!“ - rief er 

seiner Frau, die näher kommen wollte. Der Kranke sah schlecht aus. „Am Morgen 

war er noch nicht so schlecht, aber jetzt wird es immer schlechter. Alles tut mir 

weh. Alles!“ - sagte er. „Soll ich den Arzt rufen?“ - fragte die Frau. „Nein“, - sagte 

er. „Nicht nötig.“ Seine Frau war unruhig.  

Seit sie ihn kannte, war er nie krank gewesen. Er hatte sich nie schlecht 

gefühlt. Manchmal war er nervös, hat manchmal schlecht geschlafen, aber sonst 

war alles normal. Und jetzt war er krank. „Ich muss Arzt rufen. In der Nacht kann 

es noch schlechter werden“, - dachte die Frau. Sie lief zum nächsten Telefon. Das 

war in der Apotheke. „Darf ich telefonieren? Mein Mann fühlt sich schlecht!“, - 

fragte sie aufgeregt. „Bitte schön“, - sagte der Apotheker. In einer halben Stunde 

war der Arzt da. „Was soll das?“ - rief der Kranke böse, als er seine Frau mit dem 

Arzt sah. „Liegen Sie ruhig!“ - sagte der Arzt und nahm eine Spritze. „Ich bin 

nicht krank!“ - sagte der Mann und sah seine Frau ärgerlich an. Endlich gab der 

Arzt dem Patienten eine Beruhigungsspritze. „Beruf?“ - fragte der Arzt. 

„Sportlehrer.“ „Kein schlechter Beruf“ - sagte der Arzt. „Seit wann haben Sie die 

Schmerzen?“ „Seit heute morgen. Ich habe jungen Leuten erzählt, wie groß die 

Rolle des Sporttreibens ist.“ „Und waren sie damit nicht einverstanden?“ „Nein, 

die Jungen waren auch meiner Meinung, aber ich sollte selbst Fußball spielen. 

Zwei Stunden lang! Ohne Pause! Oh, meine Muskeln!“ „Aha“, sagte der Arzt und 

packte seine Sachen. „Also nichts Schlechtes. Aber es ist nicht gut, dass Sie als 

Sportlehrer selbst keinen Sport treiben!“ und er gab dem Kranken ein Rezept. 

„Täglich fleißig weiterspielen“, - stand dort geschrieben. 

 

1. ________ fühlte sich schlecht.  

A. Zwei Männer 

B. ein Mann  

C. eine Frau 

D. Kinder 

2. Seine Frau machte folgendes, sie ________. 

A. Rief einen Arzt 

B. Kaufte Medikamente 



C. Rief Nachbarn 

D.  Machte nichts 

3. Der Mann war __________ krank.  

A. sehr krank. 

B. faul. 

C. nicht krank. 

D. krank. 

4. Der Mann fühlte sich schlecht, weil er __________. 

A. zu viel Fußball spielte. 

B. große Probleme hatte. 

C.  hungrig war. 

D. sich erkältet hat. 

5. Der Arzt hat Rezept gegeben, _________. 

A. Täglich fleißig weiterzuspielen. 

B. Täglich zu schlafen. 

C. . Täglich zu malen. 

D. Noch einmal Fußball zu spielen . 

 

2. Lesen Sie den Text noch einmal. Markieren Sie die dem Text 

ENTSPRECHENDEN Sätze mit R (richtig) und die Sätze, die falsch sind, mit 

F (falsch). Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen.  

6. Der Mann lag auf dem Sofa und stöhnte. „Lass mich in Ruhe!“. 

7. Der Kranke sah sehr gut aus.  

8. Seine Frau war unruhig.  

9. Der Mann hatte sich nie schlecht gefühlt. 

10. Der Mann war Mathmatiklehrer von Beruf. 

 

 AUFGABE 2. Lesen und ergänzen Sie den Text. Wählen Sie richtige 

Antwort (A, B, C oder D) für jede Lücke. Schreiben Sie Ihre Antworten auf 

den Antwortbogen. 

Deutschsprachige Länder: Österreich 

Österreich (11)_________ im südlichen Mitteleuropa. Die Republik Österreich 

(12)_________ ein Bundesstaat. Der Bundesstaat (13)_________ aus neun 

Bundesländern. Österreich (14)_________ eine demokratische Republik. 

Die österreichische Hauptstadt ist Wien. Wien ist als Stadt der Musik und als eine 

Kongressstadt in der Welt bekannt. Diese Stadt (15)_________ dank 

wunderschönen Baudenkmälern, Museen und Galerien für die Touristen sehr 

attraktiv. Heute (16)_________ Wien das größte Industrie-, Wissenschafts- und 

Kulturelzentrum (17)_________. Österreich (18)_________ ein (19)_________. 

Viele Touristen (20)_________ dieses Land und bewundern viele 

Sehenswürdigkeiten.  

Die Namen der Schriftsteller Arthur Schnitzler, Rainer Maria Rilke und Stefan 

Zweig sind weltberühmt.  

11. A liegen B es gibt C liege D. liegt 



12. A sind B sein C ist D hat 

13. A bestehe B besteht C haben D bestand 

14. A hat B sind C seid D ist 

15. A sind B besteht C ist D haben 

16. A ist B sind C hat D haben 

17. A der Stadt B des Dorfes C des Landes D der Straße 

18. A macht B hat C sind D ist 

19. A Sonnenland B Karpatenland C Seeland D Alpenland  

20. C machen B besuche C besuchen D erzählen 

 

 AUFGABE 3. Wählen Sie die richtige Variante. 

21. Wo ist .......... Auto? 

A mein  B meiner C meinen  D meine  

 

22. Stell bitte das Bier ......... Kühlschrank! 

A. im B. in  C. ins D. in den  

 

23. Peter isst ......... Apfel. 

A. einen  B. eine  C. ein  D. eins 

 

24. ......... mir bitte ein Glas Wasser! 

A. Gibst  B. Gib  C. Gebst D. Geb  

 

25. Am nächsten Tag ......... sie ins Schwimmbad. 

A. gong B. gingte  C. gehte  D. ging  

 

26. Ein richtiger Cappuccino ........ mit Milch ........ . 

A. wird 

gemacht 

B. wurde 

gemacht  

C. wird macht D.  wird gemachen 

 

27. Am Samstag ......... ich ........ . 

A. kaufe - ein  B. einkaufe  C.  - einkaufe  D. ein – kaufe 

 

28. Gestern sind wir ins Theater ........ . 

A gegangen B gewesen  C geblieben  D gesehen  

 

29. Heute ist Sonntag. Heute ........ ich nicht arbeiten. 

A darf  B soll C muss  D kann  

 

30. .......... du mir bitte ein Glas Wasser? 




