


 

І. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

ВСТУПНИКІВ  

 

Процес поступової та послідовної реалізації Україною своїх намірів стати 

рівноправним партнером в рамках європейського та світового наукового 

співтовариства висуває складні завдання для Української вищої освіти щодо 

збільшення мобільності аспірантів, їх більш ефективного міжнародного 

спілкування, доступу до світових інформаційних джерел та більш глибокого 

взаєморозуміння. За таких умов українські вищі навчальні заклади мають 

усвідомлювати вагому роль іноземних мов у процесі підготовки 

конкурентоспроможних науковців, здатних швидко та ефективно адаптуватись до 

вимог міжнародного ринку праці та інтегруватись у міжнародну  наукову 

спільноту, володіючи іноземною мовою на рівні європейських стандартів. З 

урахуванням результатів національної реформи викладання іноземних мов на всіх 

освітніх рівнях, а також міжнародної практики мовної освіти у вищих навчальних 

закладах, мінімально прийнятним рівнем володіння мовою (далі – РВМ) для 

магістра вважається рівень В2+ («Просунутий  незалежний користувач»). 

Відповідно, вступний рівень володіння мовою вступників до аспірантури в 

українських ВНЗ повинен знаходитись у межах не нижче ніж РВМ В2+ (в ідеалі, 

бути наближеним до РВМ С1), що забезпечує їхню незалежну комунікативну 

компетенцію для ефективного функціонування в академічному та професійному 

середовищі.  

Вступники, які мають міжнародні сертифікати, що підтверджують їх рівень 

володіння іноземною мовою В2 та вище, звільняються від складання вступного 

іспиту до аспірантури: їм автоматично зараховується максимально можливий бал. 

Критерії для зазначених вище рівнів базуються на дескрипторах, 

запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.   

Таблиця 1.1 

РВМ: глобальна шкала 

Досвідчений 

користувач 

С1 Може розуміти широкий спектр досить складних та 

об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може 

висловлюватись швидко і спонтанно без помітних 

утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може 

ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному 

житті, навчанні та з професійними цілями. Може чітко, 

логічно, детально висловлюватись на складні теми, 

демонструючи свідоме володіння граматичними 

структурами, мовними засобами зв’язку (конекторами) та 

зв’язними програмами висловлювання.  



 

Незалежний 

користувач 

В2 Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і  на 

абстракту тему, у т.ч. й технічні (спеціалізовані) дискусії за 

своїм фахом. Може нормально спілкуватися з носіями мови 

з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає 

труднощів жодній із сторін. Може чітко, детально 

висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку 

з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і 

проти.  

 

Таблиця 1.2 

РВМ: Стандартні вимоги до РВМ В2+  

 

Мовленнєві вміння 

Вступники до  аспірантури мають: 

 

Читання  читати і розуміти в деталях довгі складні тексти академічного 

та професійного змісту, використовуючи відповідні стратегії 

для різних типів читання; 

 розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та 

спеціальністю, з підручників, газет, журналів, популярних і 

спеціалізованих видань або інтернет-джерел; 

 визначати позицію та точку зору автора в автентичних 

текстах, пов’язаних із навчанням та спеціальністю; 

 розуміти задум автора письмового тексту та оцінювати 

комунікативні наслідки написаного; 

 розуміти деталі у доволі складних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях тощо;  

   розуміти автентичну академічну та професійну 

кореспонденцію. 

Письмо  висловлюватися у чітких структурованих текстах 

академічного та професійного спрямування, розгортаючи, 

підтримуючи і деталізуючи погляди додатковими думками, 

наводячи аргументи і приклади; 

 писати зрозумілі, деталізовані тексти різної спрямованості, 

пов’язані з особистою, академічною та професійною сферами; 

 заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з 

високим ступенем граматичної коректності; 

 користуватися базовими мовними засобами зв’язку для 

поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний 

письмовий дискурс;  

 виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати 

на них письмово, гнучко користуючись загальновживаними 

фразами.  



 

Мовні вміння 

Вступники до аспірантури повинні мати робочі знання: 

 

 граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 

 правил синтаксису англійської мови для того, щоб розуміти та видавати 

широкий спектр текстів в академічній та професійній сферах; 

 

 мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення; 

 

 широкого діапазону словникового запасу (включаючи термінологію), що є 

необхідним в академічній та професійній сферах. 

 

Таким чином, вступник до аспірантури СумДУ, поряд з усіма іншими 

професійними вміннями, має бути здатним ефективно спілкуватися іноземною 

мовою у професійному та академічному середовищі, а саме: 

 обговорювати пов’язані зі спеціалізацією питання та досягати порозуміння 

зі співрозмовником; 

 готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, 

застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми 

ведення дискусій та переговорів; 

  знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відео- інформацію, що 

міститься в іншомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в 

електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами 

та термінологією; 

 аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; 

 писати професійні тексти іноземною мовою з проблематики галузевого 

спрямування; 

 спілкуватись усно та письмово, демонструючи міжкультурне розуміння й 

толерантність; 

 перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову та навпаки, 

користуючись спеціалізованими термінологічними словниками (в т.ч. 

двомовними), електронними словниками та програмним забезпеченням 

перекладацького спрямування. 

 



 

Орієнтовний перелік тематичних сфер та професійних ситуацій, 

 в межах яких перевіряються мовленнєві вміння вступників до аспірантури. 

 

 персональна ідентифікація (встановлення та підтримання особистих 

контактів, презентація «себе» в термінах особистих даних та виконуваних 

суспільних ролей, напр., під час інтерв’ю при працевлаштуванні); 

 загальне робоче оточення і повсякденна робота (адміністративна діяльність, 

участь у проектах тощо); 

 стосунки з колегами і клієнтами (телефонні розмови, засідання, зустрічі, 

переговори, інтернет-спілкування тощо); 

 ділові подорожі (бронювання квитків, готелів, турів тощо; поведінка на 

борту літака, судна, в поїзді; поведінка під час перебування в готелі, на 

пошті, у банку, в ресторані та ін.); 

 міжнародні конференції, зустрічі, дискусії (презентації, виступи, підготовка 

заходів, участь у дискусії, спілкування, ведення нотаток); 

 здоров’я та особиста безпека (поведінка у лікарні, в аптеці, невідкладна 

допомога, робоче місце); 

 питання професійного та академічного характеру (лекції, семінари, 

практикуми, консультації, тренінги); 

 крос-культурні аспекти ділової комунікації; 

 методологія, методика та тенденції розвитку сучасних наукових досліджень 

(в т.ч. у сфері персональних наукових інтересів). 

 

 Перелік нормативних лексико-граматичних структур англійської мови,  

якими повинен володіти вступник до аспірантури. 

 

 дієслово: часові форми (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) та їх  

вживання, прислівники та прислівникові сполучення часу (вживання з 

основними часовими формами англійського дієслова); непряма мова та 

узгодження часів у непрямій мові; пасивний стан (Passive Voice); модальні 

дієслова: випадки вживання та основні значення; безособові форми дієслова 

(Infinitive, Participle, Gerund); 

 іменник: утворення множини; присвійний відмінок; обчислювані та 

необчислювані іменники; 

 займенник: особові, присвійні, зворотні, неозначені, вказівні; 

 прикметник: ступені порівняння; вживання порівняльних конструкцій; 

 прислівник: прислівники місця, способу дії, часу, міри та ступеня; ступені 

порівняння прислівників; 



 

 прийменник: прийменники часу, місця, напряму, вживання прийменників з 

дієсловами,  прикметниками та іменниками; 

 сполучник та сполучникові слова; 

 словотвір: найбільш поширені суфікси та префікси іменників, прикметників 

та дієслів; 

 просте речення: порядок слів, члени речення та засоби їх вираження; 

питання; заперечення; спонукання; узгодження підмета та присудка; 

складний підмет; складний додаток; 

 складносурядні та складнопідрядні речення різних типів; 

 мовленнєво-прагматичний етикет спілкування; 

 мовні засоби утворення зв’язності та цілісності у тексті.  

 Засоби вираження суб’єктивної модальності. 

 особливості національних варіантів сучасної літературної англійської мови. 

 

ІІ. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ  

 

Екзаменаційний білет на вступному іспиті до аспірантури СумДУ включає 

комплексний письмовий тест, який складається з трьох Розділів,  націлених на 

оцінювання рівня сформованості рецептивних вмінь (читання), лінгвістичної 

компетенції (вживання мови) та продуктивних вмінь (письма). 

Структура тесту представлена таким чином: 

 Розділ 1: читання (25 питань);  

 Розділ 2: використання мови (25 питань) 

 Розділ 3: письмо (написання есе обсягом 250-300 слів, тематика якого 

належить до сфер академічної або професійної діяльності вступників до 

аспірантури). 

Час, відведений на виконання письмового тесту, становить 180 хвилин (3  

астрономічних години) 

 

При розробці тестових завдань Розділів І, ІІ застосовані наведені нижче 

формати та тестові методики. 

Множинний вибір (multiple choice) 

Завдання на множинний вибір використовується з метою перевірки вмінь 

детального розуміння письмового тексту, в тому числі переданих в ньому думок 

автора. Кандидат має уважно прочитати текст для того, щоб відчути різницю між 

схожими на перший погляд точками зору, причинами та наслідками. Завдання 

може містити питання щодо розрізнення значень окремих слів та виразів у 



 

певному контексті, а також змістовну співвіднесеність (reference) слів, наприклад, 

займенників (e.g. What does ‘it’ refer to?) тощо. 

Варіанти множинного вибору  розташовані нижче тексту і подані в тому ж 

порядку, в якому інформація розгортається в тексті. Це надає абітурієнтові змогу 

стежити за розвитком тексту, читаючи питання. Останнє з питань може 

стосуватися інтерпретації всього тексту. Для правильного детального розуміння 

тексту можна порекомендувати кандидатові обрати стратегію вдумливого 

читання.  

Зіставлення (matching) 

Завдання на множинне зіставлення, в тому числі зіставлення заголовків 

або ключових речень із текстами або абзацами тексту вважається прийнятним для 

перевірки розуміння головних положень тексту. Кандидат має прочитати перелік 

заголовків/ключових речень та звернути увагу на зразок, який подається. 

Заголовок/ключове речення-зразок співвідноситься, як правило, з першим 

абзацом. Серед заголовків/ключових речень завжди є зайвий/зайве, який/яке не 

співвідноситься з жодним абзацом. Відповіді у вигляді літер А-… мають бути 

занесені у відповідні графи на спеціальному бланку.  

При підготовці до виконання тестових завдань на множинне зіставлення 

можна запропонувати стратегію швидкого читання.  

Множинне зіставлення (multiple matching) 

Цей тип завдань використовується для перевірки вмінь знаходити 

необхідну/бажану інформацію в одному довгому або декількох невеличких 

текстах, пов’язаних між собою тематично, використовується  В цьому випадку 

завдання містить твердження або питання, які у більшості випадків розташовані 

перед текстом/текстами. Іноді інформація до них може буде знайдена в більш ніж 

одному абзаці/тексті, тоді біля цього твердження/питання є місце для всіх 

варіантів можливих відповідей.  

Тестове завдання, що розглядається, потребує від кандидатів вміння 

переглядового, пошукового читання. Вступники повинні користуватися 

стратегією швидкого читання довгих текстів без аналізу та розуміння всього 

змісту та деталей.  

Вірна/невірна відповідь (True / False / Not Given) 

Тестові завдання типу вибір правильної відповіді серед двох 

(вірно/невірно) або трьох (вірно/невірно/інформація не надана) запропонованих 

варіантів застосовуються для перевірки вміння розуміти основний зміст, головні 

ідеї, деталі або знаходити необхідну/бажану інформацію. Кандидат має 

прочитати текст (монолог або діалог) тривалістю близько трьох хвилин. 

Твердження, що відображають зміст тексту, мають бути оцінені кандидатом як 

вірні, невірні або такі, що взагалі не згадувались в тексті.  



 

Заповнення пропусків (gap filling) 

Тестовий метод заповнення пропусків в тексті зазвичай використовується 

для перевірки вмінь визначати структуру тексту. Кандидат має прочитати 

текст, що має певну кількість пропусків, та заповнити їх за допомогою абзаців або 

речень, які були вилучені з тексту та подані після нього у змішаному порядку. 

Кожний пропуск має один правильний/ймовірний варіант заповнення. Серед 

абзаців або речень завжди є зайвий/зайве, який/яке не співвідноситься з жодним 

пропуском.  

Для правильного виконання цього тестового завдання абітурієнтам слід 

цілеспрямовано аналізувати зміст на основі мовних явищ та логічних зв’язків, що 

передбачає обрання стратегії уважного, вдумливого читання.  

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Вступнику до аспірантури надається окремий бланк відповіді, в який 

заносяться  відповіді на питання письмового тесту. Закреслення та виправлення в 

бланку відповідей не допускаються. В разі наявності виправлення відповідь 

зараховується як невірна.  

 

3.1. Оцінювання письмового тесту 

 

3.1.1. Оцінювання завдань на читання (Розділ І) . 

Завдання Розділів І-ІІ письмового тесту оцінюються згідно ключів, які 

надають вірні варіанти відповідей.  

Кожна вірна відповідь Розділу 1 (Читання) оцінюється в 2 бали. 

Максимальна кількість балів, яку вступник може отримати на іспиті за виконання 

Розділу 1 письмового тесту, становить 50 балів. 

При оцінюванні читання вимірюється здатність вступників до аспірантури: 

 розуміти ідею тексту та її задуманий наперед «вплив»; 

 розуміти сутність, деталі і структуру тексту; 

 визначати головні думки і конкретну інформацію; 

 робити припущення про ідеї та ставлення; 

 розуміти особливості певного типу дискурсу. 

 

3.1.2. Оцінювання завдань на використання мови (Розділ ІІ). 

При тестуванні мовної компетенції вступників до аспірантури оцінюється 

вміння останніх розпізнавати та адекватно використовувати граматичні структури 

та лексичні одиниці, необхідні для ефективної комунікації в академічному та 

професійному контекстах. 



 

Кожна вірна відповідь Розділу 2 (Використання мови) оцінюється в 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку вступник може отримати на іспиті за виконання 

Розділу 2 письмового тесту, становить 25 балів. 

 

3.1.3. Оцінювання письма (Розділ ІІІ). 

Оцінювання есе здійснюється згідно наведеної нижче шкали.. 

Таблиця 3.1 

Шкала оцінювання письма 

SCORE 

CRITERIA 

TASK 

ACHIEVEMENT 

COHERENCE 

AND COHESION 
GRAMMAR VOCABULARY 

21-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All content points 

fully elaborated  

 Meets text type 

requirements 

completely 

 

 Fully coherent 

text 

 Text cohesive on 

both sentence 

and paragraph 

level  

 

 Wide range of 

structures     

 Occasional 

inaccuracies that 

do not 

hinder/disrupt 

communication  

 

 Wide range of 

general and 

professional 

vocabulary      

 Accurate 

vocabulary 

communicating 

clear ideas 

 Fully relevant to 

content  

16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 Most content 

points elaborated 

 All content points 

mentioned 

 Occasional 

inconsistencies in 

text type 

requirements 

  

 Good sentence-

level cohesion   

 Text mostly 

coherent and 

cohesive on 

paragraph level 

 

 Good range of 

structures     

 Occasional 

inaccuracies  

that 

hinder/disrupt 

communication  

 

 Good range of 

general and 

professional 

vocabulary      

 Occasionally 

inaccurate 

vocabulary 

communicating 

mainly clear ideas 

 Overall relevant 

to content 

11-15  Many content 

points elaborated 

 Most content 

points mentioned 

 Some 

inconsistencies in 

text type 

requirements 

 Text cohesive 

enough on  

sentence level     

 Occasional lack 

of paragraph-

level coherence 

and cohesion 

 

 Adequate 

variety of 

structures     

 Some 

inaccuracies that 

hinder/disrupt 

communication  

 

 Fair range of 

vocabulary      

 Frequently 

inaccurate 

vocabulary 

communicating 

some clear ideas 

 Occasionally 

irrelevant to 

content 

6-10  Some content 

points elaborated 

 Many content 

points mentioned 

 Many 

inconsistencies in 

 Some sentence-

level cohesion    

 Frequent lack of 

paragraph-level 

coherence and 

cohesion 

 Limited range of 

structures     

 Frequent 

inaccuracies  

that 

hinder/disrupt 

 Limited range of 

vocabulary      

 Frequently 

inaccurate 

vocabulary 

communicating 



 

text type 

requirements 

 

 communication  

 

few clear ideas 

 Occasionally 

relevant to 

content with some 

chunks lifted 

from prompt 

1-5  No content point 

elaborated 

 Some content 

points mentioned 

 Does not meet text 

type requirements 

 Text not 

coherent   

 Lack of 

sentence- and 

paragraph-level 

cohesion 

 

 No range of 

structures     

 Mostly 

inaccurate   

 

 No range of 

vocabulary      

 Mostly inaccurate 

vocabulary 

communicating 

ideas that are not 

clear enough 

 Mostly irrelevant 

to content with 

several chunks 

lifted from 

prompt 

0 No assessable 

language 

No assessable 

language 

No assessable 

language 

No assessable 

language 

 

Максимальна кількість балів, яку вступник отримує за тест письма 

(написання есе), становить 25 балів.   

Таким чином, максимальна кількість балів, яку вступник може отримати на 

іспиті, становить 100 балів (50 + 25 + 25). 
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V. ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУ 

 

PAPER 1: READING  

TASK 1 
Read the text about question-and-answer techniques that can be used to make an effective 
presentation. For questions 1 – 8, match headings (A – H) below to the correct paragraphs (1 – 
8) of the text. There is one extra heading which you do not need to use.  
 

A Listen attentively to questions   

B Clarify   

C Have a back-up plan  

D Don’t preface your answer  

E Involve the whole audience in your answer    

F Be diplomatic while handling hostile questions   

G Encourage your audience to ask questions   

H Be honest   

I Prepare for questions   

 
1 

 

Most presentations include time for audience questions during the session at the end. In many cases 
the speaker has the option of when to have questions asked. If this is the case, ask the audience to 
interrupt you whenever they have questions, or request they save questions until you have finished the 
presentation. When you have delivered technical information, complicated ideas, or are leading a 
training session, it is a good idea to check audience comprehension by taking questions.  
 

2 Perhaps you have seen a speaker listening to a question while pacing back and forth, not looking at the 
person asking the question. The speaker may not know what is being asked until the question is 
finished. It is important to wait until the questioner has finished.  
 

3 
 

You should be able to anticipate most of the questions you receive. Practise answering them. Get ready 
for the worst and everything else will seem easier. Some speakers design back-up visual aids to be 
used specifically when answering anticipated questions. 
   

4 
 

When a speaker starts an answer with “That’s a very good question, I’m glad you asked it”, it may be a 
sign that a speaker is unsure of the answer. At the end of your question-and-answer session you can 
say something like, “Thank you for all your excellent questions”. 
 

5 
 

If the question you receive is lengthy or complex, restate it to make sure you understand it. This may 
not be necessary if the question is simple and straightforward. But sometimes, people are thinking 
aloud as they formulate their questions and even the simplest inquiry may become confusing as it is 
buried in 17 paragraphs of their commentary. Checking understanding can also allow you to soften 
hostile language used in the questions and give you more time to consider your answer. 
 

6 If you don’t want to answer a question, simply say, “I don’t know the answer but I will find out and get 
back to you”. Or, if co-workers might know the answer, you can ask them for help. 
 

7 
 

Have you seen speakers who address the person who has asked a question and ignore the rest of the 
audience? In some situations the questioner may try to “hook” the speaker with a difficult question. You 
can always tell if a speaker is “hooked” because he or she focuses only on the person who asked the 
question. 
  

8 
 

Let’s face it, sometimes people in the audience are upset or angry and they are trying to take it out on 
you. It is probably one of the most difficult situations speakers face. Here is a three-step process for 
dealing with tough situations. 
Acknowledge feelings, fact, or both: using this technique, you would begin your answer by saying 
something like, “Mike, it’s true, we did go over budget and I know you are upset about it”. 
Respond with information: explain what happened with the facts of the situation. 
Maintain position: at this point it is imperative that you restate your original position sentence. 
  

 
 



 

TASK 2  
Read the story about memory. For questions 9 – 18, decide if statements (9 – 18) below are 
true or false according to the text, or the information is not given in the text. Mark them as T 
(true), F (false) or NG (not given).  
 
9 The guests started doing “party-pieces” because no one could think of anything else to talk about. 

10 Peter Browm was a sucessful businessman. 

11 Peter Brown asked the writer to call out 25 numbers.  

12 “This” in line 12 refers to asking for numbers in a different order. 

13 Peter Brown was a television star.  

14 Anyone would be able to do Peter’s trick by learning lots of numbers. 

15 Peter Brown taught the writer how to develop good memories. 

16 The writer received lots of requests to go to parties because he was fun to be with. 

17 The improvement in the writer’s memory was most obvious at parties. 

18 The writer was so popular at business meetings because he could prove what he said. 

 
When an old friend invited me to his house for a dinner party, I did not think for a moment 

that this would lead the way to doubling my salary in less than two years. But this was exactly what 

happened.  

By the end of the evening the conversation was beginning to dry up, and somebody 

suggested we all did a “party-piece”. Some people sang, some played the piano and others told 

stories.  

Then it was the turn of Peter Brown, a salesman from Cardiff. He said he was going to 

perform a memory trick. He told us to put a blindfold over his eyes, and then asked the guests to call 

out 25 numbers, all of three figures each, such as 161, 249, and so on. He asked me to make a note 

of all the numbers as they were called out. Peter then astonished everyone at the party by repeating 

the entire list of numbers, first in the correct order, then backwards. He then asked people to request 

numbers by their positions on my list, such as number 4 or number 19. The guests did this with all 

the numbers, and Peter told them to correct numbers over and over, without making a single 

mistake. The numbers were then mixed up and called out again. Peter performed the same trick and 

truly amazed all of us. You expect to see this type of trick performed on stage or on television but not 

by an ordinary man, in a situation where cheating is impossible. 

Later on I asked Peter how he had done the trick. He said that by remembering a few simple 

rules anyone could do it. Most people, he contitued, leave the development of their memories to 

chance, but by following these rules we could all develop good memories, and he told me how to do 

it.  

Over the next few years I learned to do exactly what Peter had done. At first it was just for 

fun but soon I was receiving invitations to lots of parties, and people were amazed by the tricks I 

could perform with my memory. They often asked me how they could become as popular and 

successful and I told them what Peter Brown had told me. 

However, the greatest thing about improving my memory came out at the office. My thinking 

had become much clearer and quicker. I was learning to do things that until recently I had only been 

able to admire in other people. In time I also began to notice a big improvement in my writing and 

conversational skills. Before I learned how to improve my memory, I used to speak and write in a 

very slow, confused way. I could never think of anything to say. But now, I never have to search for 

the right word or expression, and I find myself impressing people with my bright conversation. 

Before long, my newly learned skills and my ability to remember things attracted the 

attention of my boss and I was given more responsibility and a big improvement in my salary. I found 

that my ability to remember things helped me a lot in dealing with other people, especially in 

business meetings. A person who can support their statement with facts and figures is always at the 

centre of a meeting. Nowadays, I never forget anything. I can remember anything I want to, as if it 

were written on a piece of paper in front of me.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

  
   



 

 

TASK 3   
Read the article about business education courses. For questions 19 – 25, mark one letter (A, 
B, C or D) for the answer you choose.  
 

CREATING LEADERS 
 

In America, business schools have long aimed to provide general business education for a career as a 

leader or manager in the form of Masters in Business Administration (MBA). By the late 1990s, such schools 

were turning out 100,000 MBA graduates a year, compared with 13,000 in Britain and only 1,400 in Germany. 

Mr Khurana, who is currently writing a book on the evolution of management as a profession, points out that a 

growing proportion of business people now have an MBA – as indeed did the former President George Bush.  

However, the MBA has few of the characteristics of traditional professional training. For example, it 

involves no promise to follow professional standards, as seen with qualifications in law, medicine, auditing and 

accountancy. There is also no commitment to taking shorter follow-up courses as part of the professional’s 

continuing education. Worse, argues Mr Khurana, some of the theories taught in business schools conflict with 

a sense of professionalism. For example, if managers are ’agents’, shareholders are ‘principals’ and 

organizations simply process contracts, the implication is that a manager has an obligation to fulfil the contract, 

as does a consultant or an investment banker, but owes no loyalty to a larger body, which is one of the 

characteristics of a professional. 

A further criticism of MBA courses is that they may be more useful at training people to advise large 

complex corporations than to run them. Certainly, many companies seem critical of the courses that business 

schools teach. When INSEAD, a top-ranking business school near Paris, asked the companies whose 

managers it educates what they wanted, it found the answer was increased hands-on experience, less analysis 

and fewer case studies. 

So schools are redesigning their courses. The Sloan School at MIT is offering MBA students a three-

day workshop on ‘visioning’ and role-playing, and a selection of compulsory leadership courses, including one 

on leading in an entrepreneurial firm. There is a course on self-assessment, and the option to work for an 

organization, create change, and be coached on how they are doing. 

Such changes may help business schools to retain clients, especially for executive education, which 

has been one of their most profitable sidelines. But companies often want to teach their up-and-coming leaders 

themselves. Many now have programmes loosely modelled on GE’s in-house academy, Crotonville, founded by 

Ralph Cordiner, who ran the company in the 1950s. Chief executives such as Jorma Ollila at Nokia and JT 

Battenberg of Delphi, a large car parts company, personally teach on such courses. 

Noel Tichy, a guru at the University of Michigan, cleverly runs a course to teach business leaders to run 

their own courses. He points out that most business school staff are researchers with little real-world 

experience. “Leadership is a clinical art, and people need experience,” he argues. “You don’t train a physician 

by getting a researcher to perform open-heart surgery.” 

Whether people can learn to be leaders from traditional business school courses is questionable. Most 

people probably learn largely on the job, by watching and by making mistakes, as they have always done. 

 

19 According to the text, in the 1990s … 

A George Bush graduated with an MBA. 

B more business schools were founded than at any other time. 

C Khurana wrote a book about the development of management studies. 

D there were more MBA graduates in America than in Britain and Germany together. 

 

20 How do MBA courses compare with other professional training? 

A MBA studies are broader, with students selecting modules from other professional courses. 

B Entry standards for MBA programmes are lower than with other professional education. 

C Graduates from MBA courses do not belong to a professional group. 

D MBAs are shorter than other professional training courses. 

 

 

 



 

21 Feedback on INSEAD courses revealed that …  

A experienced managers appreciate being given the opportunity to teach at INSEAD. 

B companies would like to see more practical work on INSEAD courses. 

C graduates from INSEAD often become corporate consultants. 

D INSEAD teachers are considered the best in their field. 

 

22 What change has the Sloan School at MIT introduced? 

A Students now have to take courses on being a leader. 

B It is bringing in a prolonged assessment on students’ abilities. 

C There are opportunities for students to gain experience as a business coach. 

D Practical experience of managing change is compulsory for Sloan School students. 

 

23 Which statement is true of Paragraph 5? 

A Clients want training at their own companies to follow the MBA model. 

B Chief executives offer to teach on the new business school courses. 

C Many companies still prefer to run in-house courses. 

D MBA courses are increasingly profitable. 

 

24 Which statement is true of Noel Tichy? 

A He learns a lot on courses run by business leaders. 

B He questions the expertise of some business school staff. 

C He teaches business skills to medical students. 

D He praises the quality of research in business schools. 

 

25 The article says that to become a leader one should …  

A take traditional business school courses. 

B watch other people’s mistakes. 

C make mistakes on the job.  

D learn mostly from experience on the job.     

 

TASK 4 
Read the first part of a newspaper article about giraffes. Some parts of the text are missing. 
For questions 26 – 35, choose the best part from the list (A – K) for each gap (26 – 35) in the 
article. There is one extra part which you do not need to use.  
 
A it can be next to impossible to get them back up again 

B but these are seasoned travellers 

C if their environment changes suddenly 

D but that would risk suffocation 

E but fraught with difficulties 

F but giraffes breed well in captivity 

G when they are around 8ft or 9ft 

H that the animals might panic and fall 

I seeking new homes for their animals 

J to balance themselves 

K the eldest, Virginia, named after Virginia Wade, the tennis player, is 23 

 
FOUR LONDON ZOO GIRAFFES UNDER DEATH SENTENCE 

The four giraffes at London Zoo will be killed at Christmas if the Zoo closes in September and nobody 

offers to take them. 

They are Hilary, the male, and Dawn, Crackers and Virginia, the three females. They are all “old” – the 

youngest is 10, (26) … . they range from 13 ft to 18 ft tall. 

The giraffes are the biggest problem for keepers (27) … and, so far, no one has come forward. If they 

do, transporting the four from Regent’s Park would be possible, (28) … . 



 

Circus and safari parks move giraffes routinely – (29) … . the stress on animals used only to life in a zoo 

might be too great for them to survive. 

It is best to transport giraffes at less than 18 months old, (30) … . Adult giraffes are much taller, wobby 

and prone to stress (31) … . Victor, the 15-year-old giraffe who did the splits when he slipped and fell at Marwell 

Zoo in 1977 died of stress. 

Giraffes are naturally nervous. The keepers’ biggest worry would be (32) … . victo’s ordeal brought 

home the difficulties giraffes have in standing up once grounded. 

“Giraffes are not terribly bright”, said Dough Richardson, collection manager at the zoo and chairman of 

Survival Group. “They start flailing about and can damage their legs or necks easily. If they go down inside a 

box, (33) … . having spent the last 15 to 20 years in the same location, the stress will be that much greater.” 

“I have seen one go down with a heart attack when it had an abcess lanced.” 

The animals could be sedated, (34) … – the weight of their bodies would soon crush their lungs. The 

keepers would also want the animals kept alert enough (35) … . 

Giraffes sleep in a half squat with their heads to one side … “Nobody has tried hypnotising one yet,” Mr 

Richardson said. 

 
PAPER 2: LANGUAGE USE 

TASK 5 
Read the text about executive pay. For questions 36 – 45, decide which word/phrase (A, B, C 
or D) best fits each space (36 – 45) in the text.   

 
FAT CATS FEEDING 

So-called ‘golden parachutes’, i.e. large pay-offs even when top executives (36) …, have become a 

main focus this year in the debate over executive pay. The Corporate Library, an organization set up to protect 

the rights of shareholders in America, believes that the average departing CEO in that country receives a 

severance (37) … worth $16.5m.  

In May this year, shareholders at the annual general meeting of GlaxoSmithCline (GSK) protested 

against the amount promised to its boss, Jean-Pierre Garnier, if he were forced to leave the company 

prematurely. Since one of the more likely reasons for such a departure would be poor (38) …, the $35.7m 

farewell gift was seen to be excessive.  

Under new rules allowing shareholders to (39) … each year on British firms’ plans related to executive 

(13) … GSK’s owners gave it the thumbs down, which sent a shock through (40) … Britain. Yet it did not 

actually change Mr Garnier’s package. The decision is only advisory.  

Sir Christopher Hogg, the Chairman of GSK, points out that the company was already (41) … a review 

of its (42) … policy. That review is still going on and Sir Christopher says: “We will be seeking shareholders’ (43) 

… at the AGM.” He has written to the Association of British Insurers (44) … that “the board has registered 

shareholders’ particular sensitivity to payments on termination.” 

British union leaders want shareholders’ votes on executive pay to be made binding. And they want 

shareholders to register more concern about this (45) … . Despite all the fuss made over Mr Garnier, GSK 

remains the only company in Britain this year whose financial report failed to meet with its shareholders’ 

approval.  

 

9 A lose B fail  C trip    D miss 

10 A account B package  C option   D dividend  

11 A acting  B operation C performance D behaviour 

12 A vote B choose C elect D propose 

13 A income B turnover C proceeds D compensation 

14 A financial B executive C corporate D official 

15 A undertook B undertaking C undertaken D undertake 

16 A remuneration B reward C refund D repayment 

17 A admiration  B endorsement C sponsorship   D justification 

18 A to say  B say C said D have said 

19 A theme B factor  C argument  D issue 

 

 



 

TASK 6 
For questions 46 – 50, choose the answer (A, B, C, or D) which best fits each gap in sentences 
(46 – 50).  
 
46 The members of both the House of Representatives and the Senate … by the citizens of the United 

States. 

 A elect 

 B elects 

 C are elected 

 D is elected 

 

47 Birds make nests in trees … hide their young in the leaves and branches. 

 A can where they 

 B where they can 

 C where can they 

 D where can 

 

48 Sleeping, resting and … water and other fluids are the best ways to care for a cold. 

 A to drink 

 B drank 

 C drunk 

 D drinking 

 

49 … problems in sailing is the coral reefs.   

 A One of the biggest 

 B The biggest one 

 C Of the biggest one 

 D There are the biggest 

 

50 Some people … that human beings will never use all the natural resources on earth. 

 A believing 

 B believe 

 C are believing 

 D are believed 

 

PAPER 3: WRITING 
 

 Do you agree or disagree with the statement that men make better managers than women? 
Give specific reasons and arguments to support your ideas. 
 

 How do you see your life ten years from now on?  Give specific reasons and arguments to 
support your ideas. 
 

 What challenges does modern information age set forward to scholars and researchers? 
Give specific reasons and arguments to support your ideas. 

 

 

 

 
  

 

 

 


