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Англійська мова

(де і для чого необхідна)

ДПА і отримання свідоцтва 

про ПЗО

Вступ до вишів, технікумів

У подальшому – для якісного 

опанування сучасними 

спеціальностями
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АНГЛІЙСЬКА МОВА



АУДІЮВАННЯ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

(Tasks 1 № 1-6)



Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
(Tasks 1 № 1-6)

My hobby is drawing. I mostly draw pictures of people, animals and birds.
I use crayons, pencils and coloured pencils to draw pictures. I give my best
drawings to my nearest and dearest for their birthdays. Once I got the first
prize in my school drawing competition. I spend all my free time drawing.
For example I often draw girls with different hairstyles like plaits or
ponytails, but I like to draw sunsets best. I do love drawing and dream of
becoming an artist one day when I grow up.



Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
(Tasks 1 № 1-6)

It's fine for you to disagree but it seems as if you're in the minority. While
I admit that there are students who don't do their homework at all, I spend
hours on my homework every night and that doesn't even include my
community service and my extracurriculars.
Other people on sports teams and other high commitment activities have 
even less time to spend on homework and I can say for a fact that 
homework is one of the main reasons students aren't getting enough sleep 
at night.



АУДІЮВАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

(Tasks 3 № 12-16)



Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
(Tasks 3 № 12-16)

I love the power of clothing and the transformative quality of dressing up.
When I was very young, maybe five years old, I remember dressing for
different events at school and I took pride in having the best outfit. Later
when I was is high school, I would make my own clothing which fitted me
very badly, because I had no idea what I was doing. I made myself trousers.
They were a way too big so I would wrap laces around my legs to make
them fit. My friends saw me dressed this way and no longer wanted to be seen
with me at lunch. That experience also made me realize the power that
clothing has…



АУДІЮВАННЯ

Завдання на визначення 

правильності/неправильності твердження (Tasks 2 № 7-11)



Завдання на визначення 

правильності/неправильності твердження (Tasks 2 № 7-11)

Quiet fireworks. It sounds like a joke. Usually those bright bursts

of colour come with equally impressive bangs. But some fireworks

shows are designed to please the eyes without hitting the ears.

In parts of Europe quiet fireworks displays have grown increasingly

common. In Britain, places close to residents, wildlife, or farm animals

may have only quiet fireworks.



ЧИТАННЯ

Завдання на встановлення відповідності (Tasks 4 № 17-21)



ЧИТАННЯ

Завдання на встановлення відповідності (Tasks 6 № 27-32)



ЧИТАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Tasks 5 № 22-26)



ЧИТАННЯ

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Tasks 7 № 33-38)



ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Tasks 8 № 39-43, № 44-48)



ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Tasks 9 № 49-53, № 54-58)



Ключові стратегії

✓ Знайомимося з інструкціями до того, як приходимо до центру 

тестування;

✓ При виконанні завдань на встановлення відповідності виділяємо 

ключові слова в варіантах відповідей;

✓ Пам'ятаємо, що той самий зміст, може бути переданий різними

словами ( і це нерідко використовується в тестах);

✓ Намагаємося відповісти на питання вже при першому 

прослуховуванні, а при повторному – перевіряємо себе та      

відповідаємо на ті, що залишилися;

✓ НЕ ЗАЛИШАЄМО ПИТАНЬ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ!



ПИСЬМО

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59)



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ (ВЛАСНОГО 

ВИСЛОВЛЕННЯ) З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ



УВАГА!



лист до друга лист редактору скарга

заява

ЛИСТ

особистий

(informal)

напівофіційний

(semi-formal)

офіційний

(formal)



Informal letter (Особистий лист)

Dear Ann, / Hi Ann!

How are you? / I'm fine. Thanks for your letter. 
/ How’s everything going? / I hope you are 
well. / Sorry I haven’t written sooner, but I was 
busy....

I’m writing to tell you... / You asked me about 
my plans... / I’ve managed to find out some 
information about...

Yours, / Love, / Best wishes, тощо

Звернення

Вступні 

фрази

Мета 

написання 

листа

Завершення 

листа 



Semi-formal (Напівофіційний лист) / Formal letter

(Офіційний лист)

Dear Mr…, / Mrs…, / Miss…, / Ms…, + 
прiзвище людини до якоi ви звертаєтеся або 
Dear Sir / Madam, (до невiдомого адресата) 

I am writing to complain about... / to tell you
about… / to suggest... 

Yours faithfully, (якщо не знаєте iм’я
адресата) або Yours sincerely, (якщо знаєте 
iм’я адресата) + пiдпис та  вигадане  iм’я

Не вживайте розмовні формули (I gonna, you
see... ) та скорочення (isn't, 'cause...), 
жаргонізми тощо.

Звернення

Вступні 

фрази

Завершення 

листа 

УВАГА!



З'єднувальні елементи для зв'язку абзаців

firstly, secondly, to begin     firstly, secondly, to begin

with, in addition, besides;    with, in addition, besides, 

furthermore, moreover, lastly;

on the оne hand… on the on the one hand... on the

other hand, however, still, other hand, however, still, 

despite, in spite of; despite/in spite of, moreover, 

nevertheless;

all in all, to sum up, all in all, to sum up, 

in conclusion... in conclusion...

перелік фактів та 

послідовне введення 

ідей

на позначення 

контрасту та 

протиставлення

підбиття підсумків

Особистий

лист

Напівофіційний / 

офіційний лист



ПРИКЛАД ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ 

ВІДПОВІДНО ДО КРИТЕРІЇВ

You have got a letter from your friend who 

has recently celebrated his/her birthday. He/

she writes that he/she is very disappointed 

with his/her parents because they gave him/

her a new mobile phone instead of an iPod 

as a birthday present. Write a letter to your 

pen-friend in which you

· give your opinion about a perfect birthday 

present

· describe the best present you have ever 

been given

· tell him/her how you usually choose 

presents for family and friends.



ПРИКЛАД ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ 

ВІДПОВІДНО ДО КРИТЕРІЇВ

You’ve got a letter from your English

pen-friend in which he/she writes

that he/she has not been to the theatre

for a long time but would like to go

and watch a theatrical performance.

Write a letter to your pen-friend in 

which you tell him/her

· when and where you visited the 

theatre last

· what kind of performance you 

watched and what impressions and 

emotions you got 

and

· give some pieces of advice on what 

kind of performance to choose to 

enjoy a visit to the theatre



Онлайн-тести 2009-2021 років https://zno.osvita.ua/english/

https://zno.osvita.ua/english/


Лексичний мінімум 

https://znoclub.com/angliyska-mova/882-leksichnij-minimum-dlya-zno-z-anglijskoji-movi.html

https://znoclub.com/angliyska-mova/882-leksichnij-minimum-dlya-zno-z-anglijskoji-movi.html


РЕКОМЕНДОВАНА

ЛІТЕРАТУРА







Керівник Центру
канд. іст. наук. доц.

Удовицька Тетяна Анатоліївна 

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  
ХГУ НУА 

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО 
(УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ,

АНГЛІЙСЬКА МОВА, МАТЕМАТИКА )  

АДАПТАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ВИШІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ВСТУПУ - 2022 

ЗАНЯТТЯ З ВЕРЕСНЯ  ПО ТРАВЕНЬ 

ЗА РОЗКЛАДОМ:

СЕРЕДА    16.00-19.30
СУБОТА 9.30-15.30

МОЖЛИВІСТЬ ЗАНЯТЬ ОНЛАЙН 

ЗАПИС ТА ПИТАННЯ ЗА 

ТЕЛЕФОНОМ   704-10-37  АБО

ЕЛ. АДРЕСОЮ: PRIKOM.NUA@GMAIL.COM



Успіхів та здійснення 
всього задуманого …
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