
ТЕСТ НА РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (B2) 

Цей тест оцінює рівень Ваших знань з англійської мови на рівень В2. По 

проходженні тесту Ви отримаєте результат за системою Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання  (анг. The Common European 

Framework of Reference for Languages). 

ВАЖЛИВО! Для проходження тестування необхідно бути залогованим у системі CMS 

УКУ. Для входу в систему CMS УКУ скористайтесь своїм університетським логіном і 

паролем. Ваш пароль може відрізнятись від паролю до пошти. Щоб змінити, або 

відновити свій пароль звертайтесь особисто в ІТ відділ УКУ за адресами: 

вул. Cвєнціцького, 17, кім. 010 (вхід з копіцентру), 

вул. Козельницька, 2а, кім. 109 (БФС). 

 

1. ТРИВАЛІСТЬ ТЕСТУВАННЯ 

 

Цей тест має обмеження в часі 1 година 30 хв. Час почне відраховуватися з моменту, коли ви 

починаєте вашу спробу, і ви повинні будете закінчити вашу спробу допоки не спливе термін. 

Якщо відведений час на проходження тесту був вичерпаний  і студент (-ка) не встиг (-ла) 

виконати усі завдання, йому (їй) буде надано пільговий час (2 хвилини) для того, щоб 

завершити поточне завдання, після чого спробу буде завершено і відповіді будуть автоматично 

збережені. 

Під час проходження тестування за допомогою індикатора зворотного відліку, який знаходиться у 

правому верхньому кутку екрану праворуч, буде показано відлік, за яким можна буде 

відслідковувати час до завершення тестування. Важливо правильно розрахувати свій час для 

проходження завдань! 

 

 

2. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ  

Початок тестування.  

У полі «Пошук курсів» введіть English test B2 та перейдіть за запропонованим посиланням. 
Перед початком проходження тестування, Вам буде запропоновано ввести кодове слово (видається 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale


адміністратором). Вам необхідно ввести кодове слово і натиснути «Почати тестування» та «Почати 

спробу». 

 

 

Тест складається з чотирьох послідовних секцій: Listening, Reading, Use Of 

English, Writing. 

 

2.1. СЕКЦІЯ LISTENING оцінює Вашу здатність сприймати на слух англійську, на якій 

розмовляють у Північній Америці.  

Прослуховування діалогів і монологів розпочинається одразу після того, коли Ви натиснули 

«Почати спробу». Прослуховування відбувається за допомогою навушників. ВАЖЛИВО! На 

тестування приходити зі своїми навушниками. В міру прослуховування на екрані 

з'являється перелік тестових запитань із трьома варіантами відповідей. Лише одна відповідь 

правильна. Кандидат повинен вибрати одну відповідь і перейти до наступного питання, 

натиснувши кнопку «Наступна сторінка». 

 

Час відведений на секцію Listening  складає 12 хвилин 57 сек.. Сюди включений час на 

прослуховування 8 діалогів. Матеріал для прослуховування і питання до нього з'являються на 

екрані тільки один раз. Під час прослуховування дозволяється робити нотатки на папері, який 

Вам видадуть перед початком тесту. Ви одночасно почуєте питання і побачите варіанти 

відповідей на екрані. Існує обмеження часу по кожній секції. Як тільки Ви перейшли до іншого 

питання, повернутися до попереднього Ви уже не зможете. 

Перед початком роботи над секцією Listening у Вас буде можливість відрегулювати звук у 

навушниках на пробному аудіофайлі. 

 

2.2. СЕКЦІЯ READING  оцінює здатність читати і розуміти тексти наукового характеру, по 

темам і стилям близьким до тих, з якими працюють студенти північноамериканських 

університетів і коледжів. Це можуть бути уривки текстів з будь-яких предметів, незалежно від 

спеціалізації того, хто складає тест.  

На екрані з'являється і сам уривок тексту, і питання, на які треба дати відповіді. Загалом є 8 

запитань та три варіанти відповіді до кожного питання. Лише одна відповідь правильна. 

Кандидат повинен вибрати одну відповідь і перейти до наступного питання, натиснувши 



кнопку «Наступна сторінка». Як тільки Ви перейшли до іншого питання, повернутися до 

попереднього Ви уже не зможете. 

 

2.3. СЕКЦІЯ USE OF ENGLISH оцінює знання граматики і передбачає роботу з текстом на 

екрані. У завданнях 1-12 необхідно буде вибрати у реченні один найбільш придатний варіант 

із чотирьох пропонованих. Після обрання усіх варіантів, кандидат повинен перейти до 

наступного блоку завдань, натиснувши кнопку «Наступна сторінка». Як тільки Ви перейшли 

до іншого питання, повернутися до попереднього Ви уже не зможете. 

 

 

 

У завданнях 13-24 необхідно буде подумати про найбільш придатний варіант слова і вписати 

його у відповідному вікні. УВАГА! Якщо слово міститиме граматичну помилку 

(неправильна літера/ відсутність літери тощо) відповідь буде зарахована як 

неправильна. 

Після написання усіх відповідей, кандидат повинен перейти до наступного блоку завдань, 

натиснувши кнопку «Наступна сторінка». Як тільки Ви перейшли до іншого питання, 

повернутися до попереднього Ви уже не зможете. 

 

 

 

 

У завданнях 25-34 необхідно буде використати вказане слово, щоб перефразувати і завершити  

кожне речення. Ви повинні використовувати від двох до п'яти слів для перефразовування. Не 

змінюйте дане слово. 

Після написання усіх відповідей, Вам необхідно перейти до наступного блоку завдань, 

натиснувши кнопку «Наступна сторінка». ВАЖЛИВО! Впевніться, що Ви заповнили усі 

вільні поля. Як тільки Ви перейшли до іншого питання, повернутися до попереднього Ви уже 

не зможете. 

 

 

 

Орієнтовний час на виконання завдань –15 хвилин на кожний блок завдань. 

 

2.4. СЕКЦІЯ WRITING вимагає написання есе на 140-190 слів. Перевіряється як здатність 

писати англійською мовою, так і здатність генерувати й організовувати свої ідеї, 

підкріплюючи їх прикладами і доказами.  

Орієнтовний час для написання – 15-20 хвилин. 

 



Завершення тестування. 

Щоб завершити тест та надіслати відповіді, необхідно натиснути на вікно «Звершити спробу» 

у нижній частині екрану. 

 

Після цього натиснути ще раз «Відправити все та завершити». 

 

 

 

 

УВАГА! Лише після цього відповіді будуть надіслані для подальшого оцінювання. У іншому 

випадку – вони будуть утрачені. 

Ви також можете достроково завершити проходження тестування, натиснувши в правому 

верхньому куті «Завершити спробу». 

 

 

 

 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ 

 

Секція Опис Кількість 

питань 

Бали 

Listening  8 діалогів, по одному запитанню до 

кожного 

8 0-8 

Reading Уривок тексту та 8 запитань до 

нього 

8 0-8 

Use of 

English_Part 1. 

 

Завдання, що потребують обрання 

правильної відповіді 

12 0-12 

Use of 

English_Part 2. 

 

Завдання, що потребують написання 

правильної відповіді 

12 0-12 

Use of 

English_Part 2. 

 

Завдання, що потребують написання 

правильної відповіді 

10 0-10 

Writing 

 

Завдання, що потребує написання 

короткого есе 

 

1 0-50 

Максимальна 

сума балів  

  100 

 

Після завершення тестування система генерує результат із попереднім оцінюванням на тестові 

завдання. Цей результат не є остаточним, оскільки він не містить у собі оцінки за 

завдання написання есе у Секції Writing. Про остаточний результат Вам буде повідомлено 

додатково, шляхом повідомлення на електронну скриньку, вказану при реєстрації на 

тестування.  

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 

 

 


