
АМЕРИКАНСЬКІ ІСПИТИ 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - тест з англійської мови як 

іноземної, розроблений і проводиться американської Службою тестування в 

галузі освіти (Educational Testing Services - ETS). 

Сертифікат TOEFL необхідний для вступу до коледжів та університетів США і 

Канади. TOEFL визнається у вищих навчальних закладах, бізнес-структурах, 

наукових центрах інших англомовних держав, а також приблизно в 11500 

університетів зі 160 країн світу. Крім того, TOEFL використовується для оцінки 

рівня володіння мовою урядовими структурами, міжнародними організаціями, 

що надають освітні гранти. 

Існує 3 версії тесту: 

 the TOEFL iBT test in (комп’ютеризований тест, складається у центрі 

тестування) 

 the TOEFL iBT Home Edition (комп’ютеризований тест, складається 

вдома) 

 the TOEFL iBT Paper Edition (паперовий тест, складається у центрі 

тестування; в Україні немає) 

TOEFL складається з чотирьох частин: Reading, Speaking, Listening і Writing. 

Тест триває 3-3,5 години.  

Section Time Limit Questions Tasks 

Reading 54–72 

minutes 

30–40 

questions 

Read passages and respond to questions 

Listening 41–57 

minutes 

28–39 

questions 

Answer questions about brief lectures or classroom 

discussions 

Break 10 minutes — — 

Speaking 17 minutes 4 tasks Talk about a familiar topic and discuss material you read 

and listened to 

Writing 50 

minutes 

2 tasks Read a passage, listen to a recording, type your 

response 

 

TOEFL iBT оцінюється за шкалою від 0 до 120 балів. За кожен модуль 

(Listening, Speaking, Reading і Writing) ви можете набрати від 0 до 30 балів. Ваш 

остаточний результат складається з суми балів за кожний з модулів. Для тесту 

TOEFL не існує поняття прохідного балу; при цьому кожен ВУЗ або інша 



установа встановлює свої вимоги. Мінімальний бал для TOEFL iBT зазвичай 

варіюється в межах від 61 балів до 109 балів.  

Skill Level 

Reading Advanced (24–30) 

High-Intermediate (18–23) 

Low-Intermediate (4–17) 

Below Low-Intermediate (0–3) 

Listening Advanced (22–30) 

High-Intermediate (17–21) 

Low-Intermediate (9–16) 

Below Low-Intermediate (0–8) 

Speaking Advanced (25–30) 

High-Intermediate (20–24) 

Low-Intermediate (16–19) 

Basic (10–15) 

Below Basic (0–9) 

Writing Advanced (24–30) 

High-Intermediate (17–23) 

Low-Intermediate (13–16) 

Basic (7–12) 

Below Basic (0–6) 

 

CEFR level TOEFL iBT total score (0–120) 

C2 114–120 

C1 95–113 

B2 72–94 

B1 42–71 

A2 n/a 

A1 n/a 

Below A1 n/a 

 

Сертифікат TOEFL дійсний протягом двох років. Більш того, багато 

американських університетів розглядають результати, отримані не раніше, ніж 

за рік до вступу. 

 

GMAT (General Management Admission Test) - загальний тест для перевірки 

управлінських здібностей. Іспит призначений спеціально для вступників на 



програми MBA (Master of Business Administration). Максимальна кількість балів 

GMAT - 800, для вступу на MBA потрібно 600-720 балів. 

 

SAT (Scholastic Aptitude Test) - тест здібностей до навчання для абітурієнтів і 

студентів молодших курсів, які вирішили далі вчитися у вузах США та Канади. 

Іспит оцінює загальне знання літератури, історії та математики. SAT буває двох 

видів - перевірка загальних здібностей мислення (SAT I, reasoning test) і 

перевірка знань з будь-якого конкретного предмету (SAT II, subject test). На 

тест SAT I дається три години, на SAT II - одна година. Результати стають 

відомими через 10 днів після здачі, причому за вашим бажанням ETS може 

відразу їх відправити в кожній з чотирьох зазначених вами коледжів та 

університетів. 

 

GRE (Graduate Record Examination) - іспит для вступників в аспірантуру. Це 

тест більш високого рівня, ніж SAT, потрібний для вступу на магістерські 

(graduate) програми американських вузів. Структура іспиту GRE нагадує SAT, 

але рівень вимог вище - ви фактично підтверджуєте свій ступінь бакалавра. 

 

БРИТАНСЬКІ ІСПИТИ 

 

IELTS (International English Language Testing System) - міжнародна система 

тестування на знання англійської мови. Тест визначає рівень володіння 

англійською мовою тих, хто збирається працювати, навчатися або жити за 

кордоном. Іспит IELTS був створений в 1990 році  як сучасний британський 

аналог TOEFL спільно трьома організаціями: Британською Радою спільно з 

екзаменаційними службами UCLES (Великобританія) і International 

Development Programme of Australian Universities and Colleges (Міжнародна 

програма розвитку австралійських університетів і коледжів). 

Існують два типи тесту IELTS:  

 IELTS Academic 

 IELTS General Training 

IELTS може допомогти вам переїхати в іншу країну, отримати роботу, про яку 

ви завжди мріяли, або просто продемонструвати, наскільки ви вдосконалили 

свою англійську. Вибір тесту залежить від того, що ви бажаєте робити. 

Перш ніж реєструватися на тест, обов'язково перевірте, який тест вимагають 

організації, до яких ви подаєте заявки. 



Тест IELTS Academic визначає, чи достатній ваш рівень англійської для 

навчання в закладах вищої освіти. Він враховує деякі особливості академічної 

мови та оцінює, чи готові ви почати навчання чи професійну підготовку. 

Пройдіть цей тест, якщо ви бажаєте: 

 навчатися на бакалавраті чи здобувати післядипломну освіту у будь-

якому куточку світу 

 подати заявку на студентську візу Рівня 4 для навчання в університеті, 

який є спонсором Рівня 4, у Великій Британії 

 працювати в професійній організації в англомовній країні 

Ви можете складати IELTS Academic на папері та на комп'ютері. 

Тривалість: 2 години 45 хвилин 

Формат: тест складається з чотирьох розділів, це слухання, читання, письмо та 

говоріння. 

Тест IELTS General Training оцінює навички практичного володіння 

англійською мовою для повсякденного життя. У завданнях і тестах 

відображаються ситуації як на робочому місці, так і в повсякденному житті. 

Пройдіть цей тест, якщо ви хочете: 

 навчатися на рівні, який не веде до отримання наукового ступеню 

 працювати або отримувати професійну підготовку в англомовній країні 

 емігрувати до англомовної країни 

 отримати кращу роботу у своїй рідній країні. 

Тривалість: 2 години 45 хвилин. 

Формат: тест складається з чотирьох розділів, це слухання, читання, письмо та 

говоріння. 

Читання і письмо в IELTS Academic та IELTS General Training відрізняються, 

два інших – слухання і говоріння - збігаються.  

Ви отримаєте загальний бал від 0 до 9 за кожний розділ тесту IELTS, що 

відображатиме ваш рівень володіння англійською мовою. 

 

У вашій Формі звіту з тесту буде показаний бал за кожну з чотирьох навичок 

(слухання, читання, письмо та говоріння), а також загальна кількість набраних 

балів. За кожний розділ тесту можна отримати загальну суму балів у вигляді 

цілого числа (наприклад, 5,0; 6,0; 7,0) або половинного числа (наприклад, 5,5; 

6,5; 7,5). 

Для вступу в більшість ВНЗ за кордоном досить набрати 6 - 6.5 (для технічних 

спеціальностей - 5.5), для імміграційних цілей: 5-7 балів. Отже, тест 



складається з 4 розділів, максимальний бал за кожен розділ 9, а загальний бал 

буде середньоарифметичне з цих 4 оцінок. 

Band 
score 

Skill level Description 

Band 
9 

Expert user You have a full operational command of the 
language. Your use of English is appropriate, 
accurate and fluent, and you show complete 
understanding. 

Band 
8 

Very good 
user 

You have a fully operational command of the 
language with only occasional unsystematic 
inaccuracies and inappropriate usage. You may 
misunderstand some things in unfamiliar situations. 
You handle complex detailed argumentation well. 

Band 
7 

Good user You have an operational command of the language, 
though with occasional inaccuracies, inappropriate 
usage and misunderstandings in some situations. 
Generally you handle complex language well and 
understand detailed reasoning. 

Band 
6 

Competent 
user 

Generally you have an effective command of the 
language despite some inaccuracies, inappropriate 
usage and misunderstandings. You can use and 
understand fairly complex language, particularly in 
familiar situations. 

Band 
5 

Modest user You have a partial command of the language, and 
cope with overall meaning in most situations, 
although you are likely to make many mistakes. You 
should be able to handle basic communication in 
your own field. 

Band 
4 

Limited user Your basic competence is limited to familiar 
situations. You frequently show problems in 
understanding and expression. You are not able to 
use complex language. 

Band 
3 

Extremely 
limited user 

You convey and understand only general meaning 
in very familiar situations. There are frequent 
breakdowns in communication. 

Band Intermittent You have great difficulty understanding spoken and 



Band 
score 

Skill level Description 

2 user written English. 

Band 
1 

Non-user You have no ability to use the language except a 
few isolated words. 

Band 
0 

Did not 
attempt the 
test 

You did not answer the questions. 

 

 

 

Термін дії сертифіката IELTS - 2 роки; після цього рівень володіння 

англійською знову доведеться підтверджувати. Цим IELTS схожий з TOEFL. 

 

 

Кембриджські іспити з англійської мови (Cambridge ESOL - English for 

Speakers of Other Languages) дають можливість отримати  сертифікати, що 

підтверджують мовну кваліфікацію. Іспити Cambridge ESOL розроблені і 

координуються Cambridge Assessment - некомерційним екзаменаційним 

підрозділом Кембріджського університету (University of Cambridge.  

Сертифікати визнаються 25000 організацій у 130 країнах світу. 



 

Іспити Cambridge ESOL  включають в себе 8 тестів визначення рівня володіння 

англійською мовою і 3 тести на визначення знань ділової англійської мови. 

 A2 Key for Schools 

 A2 Key 

 B1 Preliminary for Schools 

 B1 Preliminary 

 B2 First for Schools 

 B2 First 

 C1 Advanced 

 C2 Proficiency 

 B1 Business Preliminary 

 B2 Business Vantage 

 C1 Business Higher 

A2 Key 

Для кого передбачений іспит 

Іспит можуть складати кандидати різних вікових груп, ті кому потрібен 

міжнародний сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою. 

Іспит визнаний, як кваліфікаційний іспит для кандидатів з елементарним рівнем 

англійської мови багатьма адміністративними та промисловими організаціями, 

а також компаніями, що працюють у сфері послуг. 

Наприклад, якщо Вашою метою є імміграція до Англії, сертифікат є офіційним 

документом, що підтверджує Ваш рівень англійської. 

Іспит KET також визнаний більшістю шкіл, як доказ того, що кандидат має 

базові знання з англійської мови. 

Формат іспиту 

Структура – Reading and Writing, Listening, Speaking 

Тривалість кожного етапу – 1 година 10 хвилин, 30 хв, 8-10 хв 

Результати іспиту 

 



 

 

B1 Preliminary 

Для кого передбачений іспит 

Для кандидатів різних вікових груп, яким потрібен міжнародний сертифікат, 

що підтверджує середній рівень володіння англійською мовою. 

Іспит визнається більшістю організаціями та компаніями, що працюють у сфері 

управління, туризму, роздрібної торгівлі, будівництва та виробництва. Також, 

він офіційно визнається багатьма університетами і неурядовими організаціями. 

Іспит тестує всі мовні навички – аудіювання, читання, розмовну частину, 

листування. Його складання дасть Вам можливість реально оцінити свої сильні 

і слабкі сторони та допоможе набути впевненості у своїх силах. 

Формат іспиту 

Структура – Reading and Writing, Listening, Speaking 

Тривалість кожного етапу – 1 год 30 хв, 30 хв, 10-12 хв 

Результати іспиту 



 

 

B2 First 

Для кого передбачений іспит 

Якщо Ви хочете працювати або вчитися за кордоном, або мрієте про кар’єру в 

міжнародній компанії, цей іспит допоможе досягти вашу мету. 

Формат іспиту 

Структура – Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking 

Тривалість кажного з етапів – 1 год 20 хв, 45 хв, 40 хв, 14 хв 

Результати іспиту 



 

C1 Advanced 

Для кого передбачений іспит 

Якщо ви хочете працювати або навчатися за кордоном, цей іспит допоможе у 

досягненні вашої мети. Сертифікат визнається у більш ніж 3000 університетах, 

коледжах, державних і приватних організаціях по всьому світі. Сертифікат 

допоможе вам при вступі до ВНЗ Великої Британії та Австралії, TAFE 

коледжах, а також для вишів Сполучених Штатів та Канади. 

Формат іспиту 

Структура – Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking 

Тривалість кожного з етапів – 1 год 15 хв, 1 год 30 хв, 1 год, 40 хв, 15 хв 

Результати іспиту 



 

C2 Proficiency 

Для кого передбачений іспит 

Якщо ви бажаєте працювати та навчатись за кордоном, мрієте про кар’єру в 

міжнародній компанії, цей іспит допоможе у досягненні вашої мети. 

Сертифікат свідчить про компетенцію в області англійської мови, достатню для 

вступу на магістратуру і докторантуру в британські університети. 

 Переваги від складання іспиту 

Головною перевагою іспиту CPE, звичайно, є те, що сертифікат визнається 

майже всіма установами по всьому світі та свідчить про вільне володіння 

англійською, прирівняне до носія мови. 

Формат іспиту 

Структура – Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking 

Тривалість кожного з етапів – 1 год 30 хв, 1 год 30 хв, 40 хв, 16 хв 

Результати іспиту 

 



 

 

Міжнародний іспит BEC (Business English Certificate)  - відмінний іспит з 

англійської мови для тих, хто хоче зробити кар'єру. BEC відноситься до 

категорії професійних іспитів і має три рівні складності  

 B1 Business Preliminary 

 B2 Business Vantage 

 C1 Business Higher 

Іспит складається з стандартних чотирьох етапів спрямованих на перевірку 

основних мовних навичок, тому ідеально підходить для тих кандидатів, яким не 

обов'язково мати однаково високий рівень підготовки по всіх мовних навичках. 

Сертифікат визнається в більш ніж шістдесяти країнах світу і є візитною 

карткою кандидата на вакантну посаду в таких міжнародних компаніях як 

Coca-Coa, Shell, IBM, Kodak. Крім того, наявність сертифіката сприяє освітнім 

цілям, так як дає можливість відвідувати семінари, лекції, тренінги за 

кордоном. Більшість кандидатів чітко розуміють для чого потрібен BEC в їх 

житті і кар'єрі, тому відповідально ставляться і до підготовки та до здачі 

екзамену. Слід зауважити, що працюючі кандидати набагато легше сприймають 



і тексти з ділової тематикою на прослуховування і завдання на складання 

ділової документації та кореспонденції.  

B1 Business Preliminary 

 

B2 Business Vantage 

 



C1 Business Higher 

 

 

Якщо компанія хоче отримати підтвердження рівня знань всіх своїх 

співробітників, обирають BULATS (The Business Language Testing System). Вас 

можуть попросити скласти цей іспит під час проходження співбесіди з метою 

працевлаштування. BULATS неможливо не скласти. За будь-яких обставин ви 

отримаєте один із шести рівнів знань. 

BULATS — це комплексний іспит, який складають онлайн. Екзамен 

поділяється на 4 частини: Reading and Language Knowledge, Listening, а також 

Speaking and Writing. Теми іспиту відображають буденні ситуації, в які 

потрапляють співробітники компанії в своїй професійній діяльності: написання 

ділових листів, створення і проведення презентації, робота з клієнтами і 

колегами. 

 

Якщо ви маєте юридичну освіту і хочете реалізувати себе в сфері міжнародного 

права, тоді вам потрібно вивчати англійську для юристів— Legal English. Після 

досягнення певного рівня знань, можна скласти екзамен для юристів. Завдання 

іспиту ILEC містять реальні ситуації з професійного життя юристів. 

Сертифікат ILEC підтвердить ваші знання на рівні від Intermediate до Advanced 

залежно від результатів. 

 



Спеціалісти Кембриджського університету розробили профільний іспит і для 

фінансистів — ICFE. Екзамен оцінює вміння кандидатів працювати в 

англомовному середовищі в сфері бухгалтерського обліку і фінансів. Іспит має 

стандартну структуру, яка перевіряє 4 навички: Speaking, Writing, Listening and 

Reading. Завдання створені на базі професійної лексики фінансистів. 

 

Екзамени для викладачів англійської мови TKT, CELTA, DELTA.  

TKT складається з 3-х суто теоретичних модулів. Сертифікат TKT підтверджує, 

що ви володієте методикою викладання іноземної мови в теорії. CELTA and 

DELTA засвідчують, що викдадач вміє використовувати свої знання на 

практиці. 

 

 

 

Іспити кембріджської групи є безстроковими.  

 

 

 

 

 

 

 



МІЖНАРОДНІ ІСПИТИ ГРУПИ PEARSON 

PTE ACADEMIC 

Міжнародний комп'ютерний іспит, який приймається для вступу в тисячі 

закордонних університетів, визнається роботодавцями більшості країн світу та 

є акредитованим для отримання міграційних віз. 

Переваги 

 Визнання 

Сертифікат PTE Academic визнається навчальними закладами у всьому 

світі, а також приймається для отримання міграційних віз 

 Об'єктивність 

Опрацювання результатів за допомогою штучного інтелекту означає 

об'єктивну та послідовну оцінку, без впливу людського фактору 

 Швидкість 

Результати можна отримати вже через 48 годин після складання іспиту 

 Зручність 

Вам не потрібно їхати до центру тестування, щоб зареєструватися на 

складання іспиту — ви можете зробити це онлайн 

Формат тестування 

3-годинна сесія включає в себе три основні блоки: 

 говоріння та письмо 

 аудіювання 

 читання 

Учасник тестування може взяти 10 хвилин перерви між блоками читання та 

аудіювання. 

Тестування включає 20 різних форматів запитань: 

 від множинного вибору до написання есе та інтерпретації отриманої 

інформації. 

 PTE Academic оцінює сучасну академічну англійську. 

 під час сесії ви будете працювати з уривками з лекцій, графіками і 

таблицями. 

 ви почуєте британську та американську англійську, а також вимову 

людей, які не є носіями мови. 

Таким чином, тест імітує ситуації, коли потрібно взаємодіяти з різними типами 

акцентів як у реальному житті. 

Частина 1: Speaking & Writing 

(77-93 хвилин) 



Самопрезентація 

Читання вголос 

Повторення речення 

Опис зображення 

Переказ лекції 

Відповідь на коротке запитання 

Резюме написанного тексту 

Есе 

Частина 2: Reading 

(32-40 хвилин) 

Читання та письмо: заповнення пропусків в тексті 

Множинний вибір: вибір декількох відповідей 

Упорядкування тексту: виставлення абзаців у правильному порядку 

Читання: заповнення пропусків в тексті 

Множинний вибір: вибір однієї відповіді 

Частина 3: Listening 

(45-57 хвилин) 

Резюме почутого тексту 

Множинний вибір: вибір декількох відповідей 

Заповнення пропусків в тексті 

Виділення правильного резюме тексту 

Множинний вибір: вибір однієї відповіді 

Вибір пропущених слів 

Виділення неправильного слова 

Диктант 

Як оцінюються результати 

Іспит PTE Academic оцінюється за допомогою Глобальної шкали англійської 

мови (Global Scale of English), яка дозволяє надати точну оцінку ваших навичок. 

Кореляційна порівняльна таблиця міжнародних мовних іспитів 



 

 

Визнання PTE Academic 

Результати PTE Academic приймаються тисячами університетів у всьому світі, в 

тому числі, такими престижними закладами як The University of Oxford, Harvard 

Business School, Yale та INSEAD. 

PTE Academic також затверджений для всіх заявок на студентські та міграційні 

візи у Великобританії, Австралії та Новій Зеландії. 

 всі типи віз Великобританії, Австралії та Нової Зеландії 

 100% університетів Швеції, Фінляндії, Ірландії 

 100 % університетів Австралії та Нової Зеландії 

 98% університетів Великобританії 

 90% університетів Канади 

 1000+ університетів США 

 1000+ університетів Європи 

 

PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE 

Іспити Pearson English International Certificate (колишня назва PTE General) 

показують, наскільки комфортно кандидат почувався би в англомовному 

середовищі: як добре розумів би носіїв мови та висловлював власні думки 

англійською. На іспиті перевіряються його навички аудіювання, говоріння, 

читання та письма. Кандидат має продемонструвати вміння використовувати 

англійську мову у контексті, наближеному до реального життя. 

Письмова та усна частини іспиту перевіряються та оцінюються 

квалiфiкованими екзаменаторами у Великій Британії. Всi рiвнi екзамену Pearson 

English International Certificate відповідають Загальноєвропейським 

рекомендаціям з мовної освіти (Common European Framework — CEFR) та 

мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (державна организацiя, яка 

контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів). 

Переваги іспиту Pearson English International Certificate (PTE General): 

 



 Доступний формат і структура 

 Відсутня окрема секція на перевірку граматики та вокабуляру 

 Усна частина відбувається в парі із сертифікованим екзаменатором 

 Безстроковий сертифікат 

 Перевірка та оцінка усної та письмової частин відбувається у Великій 

Британії 

Де можна використовувати міжнародний сертифікат Pearson English 

International Certificate (PTE General): 

 Для вступу в міжнародні вузи 

 Для успішного працевлаштування 

 Для отримання вченого звання 

 Замість складання ДПА з англійської мови в 9 та 11 класі: в додаток до 

атестата автоматично виставляється оцінка 12 балів 

Рівні іспиту Pearson English International Certificate (PTE General): 

 

Рiвень 

комунiкацiї 

Загальноєвропейська 

система 

Pearson 

Test of 

English 

Тривалiсть 

іспиту 

(письмова 

частина) 

Тривалiсть 

іспиту (усна 

частина) 

Foundation A1 Level A1 1 год 15 хв 5 хв 

Elementary A2 Level 1 1 год 35 хв 5 хв 

Intermediate В1 Level 2 1 год 35 хв 7 хв 

Upper 

Intermediate 

B2 Level 3 2 год 7 хв 

Advanced C1 Level 4 2 год 30 хв 8 хв 

Proficient C2 Level 5 2 год 55 хв 8 хв 

 

Система оцiнювання Pearson English International Certificate (PTE General) 

Level A1-Level 4 (A1-C1) 

Fail (не склав) – менше 50% правильних відповідей 



Pass (склав) – 50-59% правильних відповідей 

Pass with merit (cклав добре) – 60-69% правильних відповідей 

Pass with distinction (склав на відмінно, вище рівня) – більше 70% правильних 

відповідей 

Level 5 (C2) 

Fail (не склав) – менше 60% правильних відповідей 

Pass (склав) – 60-69% правильних відповідей 

Pass with merit (cклав добре) – 69-70% правильних відповідей 

Pass with distinction (склав на відмінно) – більше 70% правильних відповідей 


