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АнглIйськi тести



Для вимірювання знання англійської
для студентів, які бажають вступити до

вищих навчальних закладів США та
Канади. Крім цього, результати тесту

можуть застосовуватися при рекрутингу
в зарубіжні компанії.

 

Він орієнтований на американську англійську,
тому потрібно розумітися на лексичних і

граматичних тонкощах, що відрізняють її від
британського варіанту.

 Сам тест триває близько 4 годин і
складається з чотирьох секцій, кожна з

яких оцінює ключові мовні компетенції.
Варто зазначити, що всі завдання

зосереджені на мові, що
використовується в академічному

середовищі.
 

TOEFL

Ослоблив�сть тесту:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 Складається з 3-4 уривків
тексту на академічні теми та

питань до них. Фрагменти
подібні на матеріал з

університетського підручника.
Нові типи питань у тесті TOEFL
iBT, що складається в режимі

онлайн, вимагають заповнення
таблиць і складання короткого

підсумку тексту. 
 

 Секція Listening складається з питань
до шести-дев'яти уривків, кожен з

яких триває 3-5 хвилин. Записи
зазвичай містять розмови студента та

професора чи робітника
університетського містечка. Усі

записи відтворюються тільки один
раз. Ці питання призначені для

вимірювання здатності розуміти
основні ідеї, важливі деталі, наслідки,

мету, особисту позицію учасників
діалогу або лектора до сказаного,

відносини між ідеями тощо.
 

 Складається з чотирьох завдань: двох
незалежних і двох комплексних. У двох
незалежних завданнях учасники тесту
висловлюють свої думки на знайомі їм
теми. Учасники оцінюються за їхньою

здатністю говорити спонтанно та
передавати свої ідеї чітко і злагоджено. 

У комплексних завданнях необхідно
прочитати невеликий уривок, прослухати
академічну лекцію або бесіду про життя
університетського містечка і відповісти

на питання, комбінуючи відповідну
інформацію з тексту та бесіди. 

 

 Секція Writing оцінює здатність
писати академічні роботи і

складається з двох завдань: одне
інтегроване та одне незалежне.
Потрібно прочитати уривок на

академічну тему, а потім
прослухати. Учасники тесту потім
записують підсумок про основні

думки з обговорення цього уривку
та пояснюють, як вони

співвідносяться з ключовими
ідеями попереднього академічного

тексту. У незалежному завданні
треба написати есе на задану тему.

 

4 секцiї тесту

Reading(52-74хв.) Listening (41-57 хв.)

Speaking (17 хв.) Writing (50 хв.)

Також між Listening та Speaking
є одна перерва на 10 хв.



Інтернет-версія (IBT, internet-based test)
 

1.
 Це найсучасніша та найбільш поширена
версія тесту, адже всі завдання ви можете
виконати в режимі онлайн, в тому числі й
усну частину. В Україні вартість TOEFL

iBT становить близько US $180.
 

Паперова (PBT, paper-based test)
 Вона доступна тільки в тест-центрах, де

немає можливості проведення інтернет-
версії. 

 
 Для того, щоб успішно
вступити до університету

за кордоном потрібно
набрати як мінімум 71-111

балів, в залежності від
ВНЗ. Загалом є 120 балів.

 
Якщо вас зацікавив цей тест, то рекомендуємо

скористатись цим сайтом для реєстрації та складання
TOEFL: https://osvita.org/toefl-u-lvovi/.

 Ця мережа діє у багатьох містах України, також у них
можна прийти на консультацію та отримати відповіді на

основні питання щодо тесту. 

 Існує кілька версій тесту TOEFL:
 

2.

 Результати дійсні

протягом двох

років після дати

тестування.

 

https://osvita.org/toefl-u-lvovi/


Перейдіть за посиланням і оберіть вкладку
“Тести” - тут знайдете основну інформацію про
TOEFL та послуги компанії. Далі натисніть на

гіперпосилання на слові “запис на
консультацію” або “система бронювання”.

 

На наступній вкладці оберіть, який вид TOEFL
вам потрібен, далі підтвердіть центр, де будет

складати іспит, оберіть дату та введіть свої
особисті дані, потрібні для реєстрації.

Реєстрац�я 

Натисніть
кнопку

“Підтвердити” й
очікуйте

повідомлення/
дзвінка від

центру “Освіта”
 

1.

2.

3.

https://osvita.setmore.com/
https://osvita.setmore.com/


 Також варто зазначити, що зареєструватись на іспит
можна на офіційному порталі ETS TOEFL. Для цього слід
перейти за цим посиланням: https://www.ets.org/toefl/test-

takers/ibt/take/, натиснути кнопку Register Now.

TOEFL iBT® Quick Prep. Тут зібрані реальні
тестові завдання, сформовані на базі минулих
іспитів. 
TOEFL iBT Interactive® Sampler. Цей курс
містить питання з усіх чотирьох розділів тесту
TOEFL, у тому числі інтерактивного читання й
аудіювання, а також ви матимете змогу
попрактикуватись в усній і письмовій частині.

Корисні та безкоштовні онлайн-
ресурсами для підготовки до тесту:

Офіційна сторінка TOEFL у Facebook - тут
дізнаєтесь більше про сам іспит, а також  зможете
пройти цікаві тести.
Daily conversation - TOEFL preparation: тут ви
дізнаєтесь про лайфхаки для проходження тесту і
зможете взяти участь у різноманітних квізах. 
TOEFL Go -  цей чудовий додаток, зроблений
офіційними представниками тесту, ви можете
завантажити на свій телефон і в будь-якому місці
практикуватись і поглиблювати свої знання!

Сторінки в соціальних мережах

https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/take/
http://www.ets.org/toefl/ibt/prepare/quick_prep/
http://www.ets.org/toefl/ibt/prepare/toefl_sampler
https://www.facebook.com/TOEFL/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/TOEFL/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/toefl.preparation/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ets.MTPO


Cracking the TOEFL iBT with CD, 2012 Edition
(College Test Preparation). Ця книга містить практичні
поради та пояснення щодо тесту, а також
аудіоматеріали.
Barron’s TOEFL iBT Superpack. Тут зможете знайти
чимало вправ і завдань для практики своїх навичок
під час підготовки до тесту.
500 Words, Phrases, Idioms for the TOEFL iBT Plus
Typing Strategies. Кожна вправа в підручнику
складається з чотирьох тестів, які доповнюють один
одного та слугують для закріплення матеріалу.
Завдання підібрано так, щоб вони максимально
відповідали екзаменаційним тестам TOEFL.
Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing
Sections. Книга пропонує для ознайомлення
найпотрібніші фрази для складання TOEFL.

 А якщо хочете дізнатись ще більше про іспит TOEFL,
порядок його організації та реєстрації, особливості тесту
та досвід учасників рекомендуємо для прочитання статтю,
яку знайдете за посиланням: https://studway.com.ua/toefl/

 Отож бажаємо успіху! 

Книги та підручники

https://www.dropbox.com/s/xlmw5vom795zx8i/Cracking%20the%20TOEFL%20iBT%20with%20CD%2C%202011.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlmw5vom795zx8i/Cracking%20the%20TOEFL%20iBT%20with%20CD%2C%202011.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tezk43ijvyglbjq/500%20Words%2C%20Phrases%2C%20Idioms%20for%20the%20TOEFL%20iBT.pdf?dl=0
http://download.cnet.com/Perfect-Phrases-for-the-TOEFL-Speaking-and-Writing-Sections-by-Roberta-Steinberg/3000-20412_4-75188498.html
https://studway.com.ua/toefl/


Мовний тест приймається більш ніж 10 000
організаціями у більш ніж 140 країнах світу. 
У більшості країн, де основною мовою є англійська,
для подання заявки на роботу або для вступу в
університет, вам знадобляться докази володіння
англійською мовою на належному рівні.
 Підтвердження навичок англійської за допомогою
IELTS допоможе отримати кращу роботу або швидше
просуватися по кар'єрній сходинці в рідній країні.
 Усі імміграційні органи, які вимагають тест з
англійської мови, приймають IELTS.

 Сертифікат General Training IELTS обов'язковий
для всіх, хто бажає іммігрувати до Канади, Австралії,
Нової Зеландії чи Великої Британії за системою
професійної міграції.
 Сертифікат Academic IELTS використовується для
вступу в школи, коледжі й ВНЗ у понад 8 000
навчальних закладів у 140 країнах світу , де викладають
англійською мовою.

IELTS
 Тест спільно керується Кембриджським університетом,

Британською радою та «IDP Education Australia».

Чому IELTS?

Який тест IELTS обрати?

https://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/who-accepts-ielts/recognising-organisations?combine=&field_ro_type_target_id=718&term_node_tid_depth=All&sort_by=title&sort_order=ASC&items_per_page=20


 Складається із 40
запитань по 10 на секцію
(кожна наступна секція

складніша за попередню).
Завдання можна побачити

одразу. Ви матимете 10
хвилин для того, щоб

перенести свої відповіді у
бланк відповідей. 

 

General IELTS: написання formal,
informal чи semi formal letter (20

хвилин від загального часу і
становить 1/3 від загальної оцінки
за Письмо) та есе (40 хвилин, 2/3).

Academic IELTS: опис таблиці,
діаграми чи іншого графіка (20

хвилин від загального часу і
становить 1/3 від загальної оцінки
за Письмо) та есе (40 хвилин, 2/3).

 

Модуль складається з 3 частин:
перша частина – запитання, що

стосуються особистісного
характеру, друга частина –

надається cue card із темою, де
потрібно детально відповісти на
запитання протягом 1-2 хвилин, з

попередньою підготовкою в 1
хвилину, 3 частина lead-up

запитання до теми з 2 частини.
На запитання 1 і 3 частини

потрібно відповідати негайно.
 

 Скласти тест можна в Києві, Львові, Дніпрі, Тернополі, Харкові,
Запоріжжі, Одесі та Черкасах. Станом на квітень 2021 року вартість

тесту IELTS Academic and General Training у паперовій формі
становить 4500 грн, комп’ютеризований тест – 4750 грн. 

Складається зі 40 запитань і
поділене на 3 секції (як і в

аудіюванні, кожна наступна
секція складніша за

попередню). Читання
відрізняється за складністю в

Academic і General IELTS.
Відповіді відкриті. 

 

Аудіювання(40 хв.) Читання (60 хв.)

Письмо (60 хв.) Говоріння (15 хв.) 

Структура



 Якщо ви проходили тест у паперовій формі, то
зможете переглянути свої результати через 13

календарних днів з дати тесту. Якщо ви
проходили комп'ютеризований тест - через 3-5

днів з дати тесту.

 

Олівець (знадобиться під час слухання та
читання) і ручка.

 Що необхідно взяти до залу
тестування?

Ваш ідентифікаційний документ (той, за
яким ви попередньо зареєструвались).

 

Гумка для стирання3.

2.

1.

Коли я отримаю результати?

Тест дійсний 2 роки.
Більше інформації тут. 

 

https://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts
https://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts


Перед початком реєстрації переконайтеся,
що під рукою є дійсний ідентифікаційний
документ (національний або закордонний

паспорт громадянина України або
національний паспорт громадянина іншої
країни), адже під час реєстрації потрібно

буде завантажити його фотокопію.
Зауважте, що кандидатів віком до 18 років
повинні реєструвати батьки або опікуни.

 

Зайдіть на вкладку реєстрації головного
сайту British Council Україна і оберіть

необхідний вам тип IELTS

Як зареєструватися ?

Оберіть Academic чи General IELTS.
 

1.

2.

3.

https://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts/book-test
https://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts/book-test


Далі оберіть бажане місто здачі тесту,
формат (комп’ютеризований чи
паперовий) та час здачі читання,

аудіювання, письма і окремо говоріння.
 

Оплатіть тест. Реквізити можна знайти
тут. Зверніть увагу, що обробка платежів

може зайняти до 3 робочих днів. Як
тільки кошти будуть отримані, вам

надійде підтвердження електронним
листом. 

 Після завершення реєстрації ви
отримаєте підтвердження з часом

початку та адресою місця проведення
тесту. Якщо процедура реєстрації не є до

кінця зрозумілою, ви можете
скористатися Посібником з реєстрації на

тест IELTS.

Зареєструйтеся в British Council.
 

4.

5.

6.

7.

https://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts/book-test
https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/guide_to_registering_for_an_ielts1_ukr_.pdf


Безкоштовний онлайн-курс підготовки до IELTS
від Університету Квінсленда, Австралія.
Університет представляє безкоштовний курс для
тих, хто готується до академічного тесту IELTS. У
програмі є інтерактивні завдання по кожній із
секцій, поради та стратегії ефективної здачі
екзамену, презентації та лекції. Курс
розрахований на 8 тижнів, але можна пройти і
швидше. Дедлайну немає, ближчий курс стартував
17 квітня.

Безкоштовний курс для підготовки до IELTS
Speaking від Macquarie University. У курсі
розбираються конкретні приклади відповідей на
кожне з розмовних завдань. Після завершення
можна отримати безкоштовний сертифікат про
проходження курсу. Курс розрахований на 2
тижні, дедлайну нема.

Ресурси для п�дготовки:

Курси

https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation
https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking
https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking


Let’s IELTS! На каналі ви знайдете підбірки корисних
ресурсів, приклади Cue Cards та зразки відповідей на
них, поради для аудіювання та читання, приклади
написання есе.

IELTS.hub. Сторінка з цікавими підбірками для усіх
частин тесту, порадами, які обов’язково знадобляться в
майбутньому.

IELTS Advantage. Ютуб-канал з безкоштовними відео-
уроками, поділеними на плейлисти, які легко знайти,
залежно від того, що вам потрібно покращити.

IELTS Liz. Завдяки гуру IELTS Liz ви зможете
розвивати свої навички говоріння, дізнаєтесь про теми,
як відповідати на запитання та ознайомитесь із
корисної лексикою для говоріння у 1, 2 та 3 частинах
мовного тесту. До того ж Liz має сайт, де можна на
практиці проходити читання та аудіювання.

Соціальні мережі

https://t.me/letslELTS
https://instagram.com/ielts.hub?igshid=1i61i2jq56sb5
https://www.youtube.com/channel/UCXg7gy4XmPZEGr4kumPNGyQ
https://www.youtube.com/channel/UCXg7gy4XmPZEGr4kumPNGyQ
https://www.youtube.com/channel/UCKPpfQUSfHhesyjbskDKSEg
https://ieltsliz.com/


IELTS-Exam.net Practice Tests , IELTS Buddy, IELTS-up
надають широку практику з 4 модулів на рівні
фактичного іспиту IELTS. Пропонуючи безкоштовні
практичні матеріали для всіх основних типів іспитових
завдань, ці сайти містять вказівки щодо підходу до
кожного іншого типу завдання.

Mini-ielts.com - безкоштовні типові тести для читання
та аудіювання.

The Test Taker, IELTS Solutions, IELTS Material,
IELTS Mentor – тут можна знайти зразки запитань з
оригінальних тестів IELTS із модельними відповідями.
Така практика допоможе вам досягти високого балу в
усній частині іспиту IELTS.

Keith Speaking Academy – сайт, який надає сотні
корисних порад, цікавих ідіом, висловів, гайдів для
вимови, що неодмінно покращить ваші навички у
говорінні. 

Практика тестів:

Матеріали для speaking session

https://www.ielts-exam.net/practice_tests/
https://www.ielts-exam.net/practice_tests/
https://www.ieltsbuddy.com/ielts-reading.html
https://ielts-up.com/reading/diagram-completion-1.html
https://mini-ielts.com/
https://thetesttaker.com/
https://thetesttaker.com/
http://ieltssolutions.com/category/model-answers/
https://ieltsmaterial.com/speaking/
https://www.ielts-mentor.com/ielts-sample
https://keithspeakingacademy.com/resources-courses-e-books-tips/


CAE 
та FCE

 Чому саме Cambridge certificate?
 

Понад 15000 університетів, роботодавців та
урядових організацій у всьому світі

визнають результати іспитів Cambridge
English. Докладніше про перелік країн, які

приймають результати іспитів, тут.
Термін дії сертифікату ніколи не

закінчиться. 
Скласти іспити та отримати сертифікат

можна в понад 2800 авторизованих
екзаменаційних центрах у 130 країнах світу. 
Підготуватися до іспитів можна самостійно

чи в понад 52000 зареєстрованих центрах
підготовки.

 

https://enguide.ua/ua/magazine/10-prichin-poluchit-kembridzhskij-sertifikat


 FCE (Перший
сертифікат) – іспит у
сфері бізнесу і державної
служби. Засвідчує рівень
Незалежного користувача
мовою. Часто визнається
як умова для вступу до
вузу. Cambridge B2 First
(FCE) демонструє, що у
вас є мовні навички для
того, щоби жити та
працювати в англомовній
країні або навчатися на
курсах, які викладаються
англійською мовою. 

 САЕ (Сертифікат
підвищеного рівня) засвідчує

рівень Компетентного
користувача з вільним
спілкуванням мовою.

Визнається університетами
Великої Британії та інших

країн. Cambridge C1
Advanced (CAE) доводить,

що ви можете проводити
комплексні дослідження та

ефективно спілкуватися
англійською на професійному

рівні. Успішне складання
іспиту підтверджує, що ви

можете використовувати свої
знання англійської мови на
роботі, у повсякденному та
суспільному житті, а також

здобути вищу освіту
англійською.

 

 Який тест обрати?

FCE CAE



 Скласти тест можна як у Львові, так і в Києві,
Одесі, Харкові. Станом на квітень 2021 року вартість

тесту FCE у паперовій формі становить 3750 грн,
комп’ютеризований тест – 3700 грн, CAE - 4000 та

3950 відповідно.
 

 Результати можна отримати приблизно через місяць,
залежно від екзаменаційного центру.

Як зареєструватися?
 

Спочатку потрібно знайти екзаменаційний
центр ESOL у вашому місті. У Львові скласти
цей іспит можна у мовному центрі Руна.

Про реєстрацію варто подумати наперед,
оскільки у Львові реєструватись потрібно за 5
тижнів до самого іспиту. Знайти дати складання
іспиту можна на сайті екзаменаційого центру.  

Для реєстрації достатньо зв’язатись з
менеджером та заповнити реєстраційну форму.

 Коли Ви отримаєте свої результати?
 

 Де і яка ціна? 

https://www.runa.org.ua/ekzamenatsiinyi-tsentr-esol)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef7ON7mGfvZYolNhZYnxU5NA6-RPBFQldYh-kvJ8VRX3dNEw/viewform


Говоріння (15хв.)

 Складається з 4 частин.
Включає в себе розмови з

вибором однієї правильної
відповіді, тексти з

пропусками, які потрібно
самостійно заповнити та

завдання на відповідність.
 Оцінка за цю частину
складає 20% від іспиту.

 Складається з 56 запитань і
поділене на 8 частин. Тут є

завдання на заповнення пропусків з
варіантами відповідей та без них,
завдання на словотвір та ключові

трансформації речень, також
завдання на розуміння тексту та

відновлення його структури.
  Оцінка за цю частину складає

40% від іспиту.
 

Письмо складається з двох
частин. Кожна частина

включає текст на 220-260
слів. Першим завданням є

обов’язкове написання есе, а
у другому завданні є

можливість вибрати одне з
трьох завдань, серед яких
можуть бути: лист, відгук,

пропозиція чи звіт.
  Оцінка за цю частину
складає 20% від іспиту.

 

 Складається з чотирьох
частин тривалістю 2-4

хвилини. Серед них два
індивідуальні завдання

(монологи) та два колективні
завдання (діалоги) з

обговоренням спільної теми.
  Оцінка за цю частину
складає 20% від іспиту.

 

Структура
Аудіювання(40хв.) Читання(90хв.)

Письмо(90хв.)



 Ресурси для п�дготовки
 

CAE exam tips - сайт з допоміжними матеріалами і
тестами для підготовки до іспиту. Завдання
поділені на розділи за частинами тесту, а також є
ютуб канал від цього ресурсу з лайфхаками до
різних видів завдань.

Не знаєте як підготуватись до письма? Тут можна
знайти зразки письмових завдань різних типів з
коментарями від екзаменаторів.

Ефективну підготовку складно уявити без
підручників. Для цих тестів Кембриджський
університет розробив свою методику: Complete
First (FCE) / Complete advanced (CAE).

Щоб покращити частину читання та використання
мови підійдуть підручники Destination B2/C1-C2.

Advanced vocabulary - на цьому ресурсі розміщено
багато лексики, погрупованої за темами та
будовою, яка знадобиться для покращення рівня
англійської та збагачення усної та письмової мови.

https://www.caeexamtips.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGC-oDf8BZRE1_DLx31AzhQ
https://engexam.info/ielts-and-cae-writing-samples/
https://www.englishrevealed.co.uk/advanced_vocabulary.php


IталIйськI тести



PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - це
міжнародний іспит з італійської мови, що засвідчує ваш
рівень володіння нею. Він цікавий тим, що надає пільгові
умови при вступі до італійських ВНЗ і звільняє від
обов’язкового мовного іспиту безпосередньо в університеті. 

Міністерство закордонних справ; 
Міністерство у справах вищої освіти і
науки (MIUR); 
Міністерство праці і соціальної політики;
Міністерство внутрішніх справ при
наданні дозволу на довгострокове
перебування в Італії;
Римський Університет “La Sapienza”.

Сертифікат PLIDA визнають:

Окрім загального мовного іспиту, існують такі його підвиди: 
 PLIDA Juniors -

призначається для дітей
від 13 до 18 років,
сертифікація відбувається
для рівнів від А1 до С1.
Від звичайного іспиту він
відрізняється колом тем. 

PLIDA Commerciale -
розроблений для
спеціалістів у галузях
торгівлі й фінансів.
Такий сертифікат
засвідчує знання рівнів
В1, В2 та С1.

Іспит складається з таких розділів: читання, ayдіювання, письмо і
усне мовлення. Письмовим завданням присвячується від 90 до 120
хвилин, усні частини здаються в особистому порядку і записуються
на диктофон. За кожну частину іспиту можна отримати
максимальних 30 балів, мінімальний бал – 18. Для отримання
сертифікату необхідно набрати за весь тест не менш як 72 бали
(при максимумі – 120).

PLIDA (Progetto Lingua

Italiana Dante Alighieri) 



Як проходить тест? 

 

 

Аудіювання: для базових рівнів використовуються короткі
фрази повсякденного вжитку, вони вимовляються повільно
для кращого засвоєння учасником. На вищих рівнях мовної
компетенції використовуються частини текстів і діалоги.

Читання: складність цієї частини відповідає тим самим
принципам, що й тесту аудіювання. Учаснику пропонується
відповісти на питання з декількома варіантами відповідей.

Говоріння: учасник повинен усно відповісти на деякі
питання, їхня складність буде залежати від рівня тесту. На
вищих рівнях від претендента вимагається виступити з
короткою промовою.

Письмо: на базових рівнях ставлять запитання, відповідь на
які має містити 1-2 слова або короткі речення стосовно
повсякденних ситуацій. Тут використовується лексика
широкого вжитку. У міру збільшення складності рівнів
учасник має аргументувати відповіді або ж написати текст
середньої довжини.

Результати будуть відомі приблизно через два місяці після
іспиту. В сертифікаті вказується мовний рівень, набрані

бали за кожну частину іспиту, а також загальний результат.
В залежності від обраного мовного рівня ціни варіюються

від 35 до 120 євро. 

Календар іспитів PLIDA на 2021
 

 
Травень 2021
Червень 2021
Липень 2021
Грудень 2021

 

Середа, 26 травня 2021, А2
Середа, 16 червня 2021, B1, B2, C1

Середа, 28 липня 2021, B1, B2
 Середа, 1 грудня 2021, А2, В1

Четвер, 2 грудня 2021, B2, C1, C2



Скласти цей мовний іспит можна в Києві.
 Аби зареєструватися на іспит PLIDA,
необхідно звернутися до Товариства ім.
Данте Аліг'єрі. 

Отримати детальнішу інформацію стосовно
реєстрації, а також замовити сертифікацію
можна натиснувши тут.

 Для цього вам треба у спеціальному віконці
залишити свої дані й обрати потрібний
рівень. Тоді вам на пошту прийде лист з
деталями стосовно іспиту й оплати. 

Приклади сесій іспиту для різних рівнів
можна знайти натиснувши тут. 

 

https://ladante.com.ua/sertyfikat-plida/
https://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-di-prove-d-esame/esempi-sessioni-esame-plida.html
https://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-di-prove-d-esame/esempi-sessioni-esame-plida.html


CILS (Certificazione di

Italiano come Lingua

Straniera)
Ще одним загальноприйнятим іспитом з італійської мови є
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera). Це
перша сертифікація з італійської мови, що застосувала до

свого оцінювання шість рівнів лінгвістичної комунікативної
компетенції із Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти. Наявність сертифікату CILS також дозволяє вступати

до італійських ВНЗ і працевлаштуватися в країні. 

Сертифікація складається з 5 модулів по 20
балів кожний:

 Аудіювання: Необхідно прослухати фрагмент
італійської мови й письмово відповісти на перелік
питань.
Читання: Потрібно прочитати уривок і проаналізувати
його.
Граматика: Необхідно правильно побудувати кілька
граматичних конструкцій.
Письмо: Потрібно написати твір на задану тематику.
Говоріння: Необхідно поговорити з носієм італійської
мови та відтворити монолог на задану тематику.

 Тривалість іспиту для різних рівнів: 
В1 - 3 години. 
В2 - 4 години. 
С1 - 5 годин. 

С2 - 5 годин, 30 хвилин. 

Іспит CILS поділяється на іспит для дорослих (усі
рівні) та іспит для підлітків (від рівня А1 до В1). 



Іспит складається як із закритих питань (питання з декількома
варіантами відповідей), так і з напівструктурованих
(переробка текстів, що починаються з наявних елементів) і
відкритих (вільний розвиток теми).

Максимум можна набрати 20 балів за кожний модуль. Щоб
успішно скласти іспит CILS, потрібно набрати мінімум по 11
балів у кожному з 5 розділів. Якщо ви не набираєте 11 балів в
одному або декількох модулях, то можете перездати ці
конкретні модулі. Результати успішно зданих розділів дійсні
протягом 1 року з моменту здачі іспиту. 

Скласти іспит можна в Києві, таку можливість надає Центр
італійської культури імені Фабріціо Де Андре. Офіційно іспит CILS
складають 2 рази на рік: у червні та грудні. При цьому
зареєструватися необхідно мінімум за місяць до дати складання
іспиту. Аби отримати анкету для реєстрації на сертифікацію, ви
можете звернутися за цієї адресою: office@italianissimo.biz 

Отримати детальнішу інформацію
стосовно реєстрації, а також

замовити сертифікацію можна
натиснувши  тут. 

http://www.italianissimo.biz/
http://www.italianissimo.biz/


Поради щодо пIдготовки до

IспитIв

При підготовці завжди варто зважати на те, що кожен
іспит має свою структуру та особливості, тому в пригоді
будуть зошити з сертифікацій. Знайти їх можна за цим
посиланням. 

Також ми пропонуємо вам ознайомитися з переліком
порад для кожної зі складових екзаменації. Автор блогу
дає корисні рекомендації як для іспиту PLIDA, так і
стосовно іспиту CILS. 

Читання
Аудіювання
Письмо
Говоріння

Пам’ятку стосовно особливостей іспиту
CILS можна знайти тут. 

 
 

https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/exam-preparation-cils-celi-plida-cic/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/exam-preparation-cils-celi-plida-cic/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/how-to-prepare-for-cils-celi-and-plida-exams-reading-comprehension/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/how-to-prepare-for-cils-celi-and-plida-exams-reading-comprehension/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/how-to-prepare-for-cils-celi-and-plida-exams-listening/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/how-to-prepare-for-cils-celi-and-plida-exams-writing/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/italian-speaking-practice-for-cils-celi-plida-exam/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/how-to-prepare-for-cils-celi-and-plida-exams-listening/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/italian-speaking-practice-for-cils-celi-plida-exam/
https://www.italiantranslation-teaching.com/italian-language-certifications/how-to-prepare-for-cils-celi-and-plida-exams-writing/
https://v2.repetitors.info/library.php?pamyatka_cils
https://v2.repetitors.info/library.php?pamyatka_cils


Іспанські тести



 SIELE GLOBAL 
в даний час є найбільш повним онлайн-іспитом для
підтвердження рівня володіння іспанською мовою.

Цей іспит повністю цифровий. Реєстрація на іспит, оплата, комунікація
та всі наступні дії відбуваються онлайн.

Це швидко. Ви отримаєте результати SIELE всього за три тижні. Сам
тест триває приблизно три години, протягом яких ви можете здати

повний іспит.
Це гнучка система. Ви можете вибрати зручний для вас екзаменаційний

центр SIELE і дату, яка вам більше підходить.
SIELE легко адаптувати під свої цілі.  У цього іспиту є декілька

варіантів. Найповніший варіант - SIELE GLOBAL, який охоплює
чотири мовні навички: читання, аудіювання, письмо та усне мовлення.

Інші варіанти  іспиту - це різні комбінації цих навичок між собою.
Цей іспит дає доступ до вступу в іспанські університети. Багато ВНЗ
Іспанії вимагають мати офіційний сертифікат про рівень іспанської

мови для вступу на програми бакалаврату та магістратури.

1.

2.

3.

4.

5.

 

 Які переваги SIELE?

Іспит SIELE складається з чотирьох модулів, у
кожному з яких пропонуються завдання на

певний вид мовної діяльності:

Модуль 1. Читання CL
  У модулі 5 завдань (всього 38 питань).  Кандидату

пропонується прочитати кілька текстів різного рівня
складності і відповісти на питання по тексту.  Максимальний

час для виконання завдання - 60 хвилин, підрахунок
результатів відбувається відразу автоматично.  Максимальний

бал - 250.
 

 
Модуль 2. Аудіювання CA

 У модулі 6 завдань (всього 38 питань).  Кандидату
пропонується прослухати кілька аудіозаписів (діалоги,
виступи і т.д.) різного рівня складності і відповісти на

питання.  Максимальний час для виконання завдання - 55
хвилин, підрахунок результатів відбувається відразу

автоматично.  Максимальний бал - 250.



Модуль 3. Лист EIE
  У модулі 2 завдання.  Кандидату пропонується написати два

тексти, дотримуючись наданих інструкцій і матеріалів. 
 Максимальний час для виконання завдання - 50 хвилин.  Виконане
завдання оцінюється експертами SIELE.  Максимальний бал - 250.

 

Модуль 4. Говоріння EIO
 У модулі 5 завдань.  Кандидату надається трохи часу занотувати

свої відповіді на питання, а потім усно на них відповісти.  Відповіді
кандидата записуються за допомогою мікрофона.  Максимальний

час для виконання завдання - 15 хвилин.  Виконане завдання
оцінюється експертами SIELE.  Максимальний бал - 250.

кандидат самостійно вибирає, бажає він здавати повний іспит чи
окремі модулі.  У разі проходження повного іспиту модулі здаються в

певному порядку (CL, CA, EIE, EIO), тривалість іспиту становить 3
години, після модуля CA (аудіювання) передбачена пауза 15 хвилин.

 
Якщо кандидат вибирає здачу окремих модулів, він має право вибрати одну з

наступних комбінацій:
 

 S1 Читання + аудіювання
 S2 Читання + лист

 S3 Аудіювання + говоріння
 S4 Говоріння

 
 При проходження повного іспиту видається сертифікат, у якому вказується

кількість набраних балів по кожному модулю і їхня відповідність рівню володіння
мовою відповідно до системи MCER.

 
 При проходженні окремих модулів видається свідоцтво про здачу окремих

модулів, в якому вказується кількість набраних балів по кожному зданому модулю
і їх відповідність рівню володіння мовою відповідно до системи MCER.

 
 Як в сертифікаті, так і в свідоцтві на іспанською мовою наводиться короткий

опис тих мовних компетенцій, якими володіє власник даного документа.



Який процес реєстрації на іспит SIELE?
Процес реєстрації дуже простий.  Вам потрібно вибрати варіант

іспиту, який ви хочете здати (SIELE GLOBAL або будь-який з
чотирьох варіантів).

У день іспиту ви повинні прийти в обраний
вами центр за 15 хвилин до початку іспиту,

пред'явивши той же документ, який ви
використовували при реєстрації.  Ви також
повинні мати свої облікові дані для доступу

на сайт siele.org (адреса електронної пошти та
пароль).

 SIELE - ідеальний іспит для тих, кому
необхідно швидко довести свій рівень
іспанської мови для конкретної мети

(наприклад, подати заявку на стипендію,
роботу і т. Д.)

Потім ви вибираєте країну, дату і екзаменаційний
центр, в якому ви бажаєте пройти іспит.



 За організацію та проведення заходу
відповідає Інститут Сервантеса, а
Університет Саламанки (Іспанія)

розробляє іспити, оцінює й надає кінцевий
результат.

 

DELE
Диплом з іспанської мови (DELE) - документ, що офіційно

підтверджує рівень володіння іспанською мовою та
видається Міністерством освіти, культури й спорту Іспанії.

Тест можна скласти  для рівнів А1-В1 у віці від
11 до 17 років, а з 16-ти років ви вже можете
подавати заявку на DELE для дорослих на

рівень В2, С1, С2.  

КОЛИ Й ДЕ
Іспит приймають у сертифікованих центрах по

всьому світу.  Іспит Dele проходить у Посольстві
Іспанії в Україні 2 рази на рік, як правило, у

травні й листопаді.  Подати заявку на участь в
іспиті необхідно заздалегідь.  Реєстрація

закінчується орієнтовно за 1-1,5 місяці.  Будьте
пильні, щоб не пропустити строк подачі заявки.

 На випадок, якщо вам необхідно отримати
сертифікат DELE якомога швидше, а дату іспиту
в Україні ви пропустили, то є можливість пройти

сертифікацію DELE безпосередньо в Іспанії. 
 Там іспит проходить на багато частіше й у

багатьох великих містах.  



Читання. Ця частина іспиту спрямована на перевірку розуміння
прочитаного, а також знання граматичних тонкощів.  Тут ви зустрінете

різні типи завдань.  Наприклад, текст з питаннями до нього, текст з
пропусками або невпорядкований текст, який потрібно відновити.

 
Aудіювання. Тут у вас буде кілька завдань на розуміння іспанської мови
на слух.  У вас буде можливість ознайомитися з варіантами відповідей до
прослуховування аудіо.  Запис ви прослухаєте 2 рази, після чого потрібно

буде вибрати правильні відповіді.
 

Письмо. Ця частина тесту може складатися з декількох завдань. 
 Наприклад, це може бути офіційний лист, відгук, опис графіка або

рецензія.  У завданні, як правило, описано, що саме необхідно включити в
текст, а також необхідну кількість слів.

 
Говоріння. Потрібно прослухати інформацію та відповісти на питання по

темі.
 

Максимальний результат по всіх майданчиках
іспиту - 100 балів.

 
 Ви можете отримати 2 результата: «здано» (Apto) і

«не здано» (No apto).
 

 Тим не менш, є необхідний мінімум, який потрібно
набрати в кожній з двох груп іспиту DELE.

 
 Група 1: Читання + Письмова частина - Разом не

менше 30 балів
 

 Група 2: Аудіювання + Розмовна частина - Разом не
менше 30 балів.

 
 
 Реєстрація на іспит проводиться онлайн (для іспитів

в Іспанії) або в екзаменаційному центрі (для
складання іспитів за межами Іспанії).  Учні

реєструються в екзаменаційному центрі незалежно
від їх місцезнаходження.  

СТРУКТУРА ІСПИТУ

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ DELE



Зареєструйтеся на сайті Insituto Cervantes.
 

 Вам знадобиться відсканована копія посвідчення особи з
фотографією, в якій зазначено ваше ім'я, національність, місце й

дата народження.  Інформація, надана під час реєстрації,
повинна відповідати інформації, що міститься в документі, що

посвідчує особу.
 

        Ви можете зробити платіж онлайн кредитною карткою або
PayPal під час реєстрації. Після реєстрації ви отримаєте

повідомлення електронною поштою з квитанцією.

 Вам потрібно надати:  Дві копії
реєстраційної форми.

 
 Оригінал та копія посвідчення особи (з

фотографією), в якому повинні бути вказані такі
дані: фотографія, особистість, громадянство, дата і

місце народження. Дані, зазначені кандидатом у
реєстраційній анкеті повинні відповідати даним,

що містяться в посвідченні особи.
 

Документ, що підтверджує сплату реєстраційного
внеску. 

Документи, необхідні для складання іспиту
 

  Реєстраційна квитанція, яку ви отримали по електронній пошті після
реєстрації.  Ви можете роздрукувати квитанцію і принести

роздруковану копію або показати її на своєму мобільному телефоні.
 

 Посвідчення особи з фотографією (те саме, що використовувалося
для реєстрації).  Ксерокопії не приймаються.

 
 Офіційне повідомлення, яке ви отримали зі свого екзаменаційного

центру.

Щоб зареєструватися в центрі
тестування:

Щоб зареєструватися онлайн:

https://examenes.cervantes.es/es/user/register
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/application_form_dele_diploma_2021_instituto_cervantes_en.pdf


На офіційній сторінці DELE в інстаграмі 
 можна знайти людей, які вже склали тест,
цікаві заходи для підготовки до тесту, дати

тестів та багато іншого.

Ютуб канал Instituto Cervantes - канал іспанського
інституту, який відповідає за проведення іспиту. Тут

розміщені відео про сам тест та різні подкасти, за
допомогою яких можна підтягнути іспанську.

RealLanguage.Club - сайт, на якому ви можете
коротко прочитати як пройти тест DELE на рівень

В2, а також завантажити PDF варіант тесту та
спробувати скласти його.

Ютуб Канал SIELE, де ви можете знайти різні
пізнавальні відео іспанською, а також поради від
різних людей як скласти  тест на найвищий бал.

На офіційній інстаграм сторінці  є велика кількість
відео про різні вирази та сленги в іспанській мові, а

також розміщені поради при складанні іспиту.

Цікаві ресурси для SIELE та DELE  

Далі пропонуємо вам відео про іспит SIELE, а саме
як правильно його скласти 

https://youtu.be/uzPHsZ-JlXI
https://youtu.be/zVglfOQtVFA
https://youtu.be/V5ImxlZeFjA
https://instagram.com/espanhol_dele?igshid=1e0197cexbz9p
https://youtube.com/c/InstitutoCervantesVideos
https://m.facebook.com/groups/532032950661722
https://youtube.com/c/SIELE
https://instagram.com/siele_oficial?igshid=1vr671odypj4v
https://instagram.com/siele_oficial?igshid=1vr671odypj4v


ДякуЄмо за увагу!

 

У 2 ЧастинІ ви знайдете

ІнформацІю про

нІмецькІ та французькІ
тести


