
 

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

« Іноземна мова (поглиблене вивчення) » 

 

Курс: для студентів ІV курсу денної форми навчання 

Спеціальність: 032 "Історія та археологія" 

Освітня програма: 032.00.01 Історія та археологія 

Форма проведення: тест у ЕНК 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв)  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання: 

 

Кількість 

балів 

Значення  

36-40  

балів 

Виявлено повні та міцні знання матеріалу в обсязі, що 

визначено програмою, високий рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); розвинені 

вміння і стратегії мовленнєвої поведінки; високий рівень 

сформованості країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій, що забезпечує ефективне спілкування в різних 

комунікативних ситуаціях;  розвинене вміння спілкуватися на 

професійні теми іноземною мовою в стандартних ситуаціях 

спілкування. 

 

33-35 

балів 

Констатовано достатньо високий рівень знань програмового 

матеріалу та відповідний рівень автоматизованості і стійкості 

мовних навичок (мовна компетенція); достатньо розвинені 

мовленнєві вміння і стратегії мовленнєвої поведінки 

(мовленнєва компетентність), країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та професійна іншомовна 

компетентність на рівнях, які в цілому забезпечують 

ефективне спілкування.  Водночас оцінювання виявило 

незначні та поодинокі недоліки  у володінні мовленнєвою 

діяльністю та окремі прогалини в знаннях мови.   

 

30-32 

балів 

Констатовано середній рівень знань матеріалу, що визначено 

програмою, та відповідний рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); рівні 

сформованості мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої  



 

поведінки (мовленнєва компетентність), країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та професійна іншомовна  

компетентність, які забезпечують нормальну комунікацію.  

Водночас оцінювання виявило недоліки  у володінні 

мовленнєвою діяльністю та прогалини в знаннях мови.     

 

27-29 

балів 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); рівні 

сформованості мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої 

поведінки (мовленнєва компетенція), країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої компетенцій та професійної іншомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють  спілкування в 

комунікативних ситуаціях. Водночас оцінювання виявило 

поверхову обізнаність з  мовною системою та невисокий 

рівень автоматизованості та стійкості мовних навичок,  

суттєві недоліки у мовленнєвій діяльності та іншомовному 

професійно-орієнтованому спілкуванні, відчутні прогалини в 

знаннях у сфері країнознавства і лінгвокраїнознавства.  

 

24-26 

балів 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); рівні 

сформованості мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої 

поведінки (мовленнєва компетенція), країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої компетенцій та професійної іншомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють  спілкування з 

носіями мови в комунікативних ситуаціях.  Водночас 

оцінювання виявило низький рівень автоматизованості та 

стійкості мовних навичок та системні недоліки у мовленнєвій 

діяльності та іншомовному професійно-орієнтованому 

спілкуванні, а також значні прогалини в знаннях у сфері 

країнознавства і лінгвокраїнознавства.  

 

менше 24 

балів 

Виявлено недостатній обсяг знань програмового матеріалу та 

відповідно низький рівень автоматизованості і стійкості 

мовних навичок (мовна компетенція); сформованість 

мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої поведінки 

(мовленнєва компетентність), країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та професійна іншомовна 

компетентність на рівнях, які не можуть забезпечити 

адекватне спілкування в комунікативних ситуаціях. 

 

 

 



 

Екзамен складається з двох частин:  

1) 40 тестових питань лексичного та граматичного змісту - 20 балів; 

2) письмове завдання (написання есе) - 20 балів. 

Завдання згідно тематичних модулів. На виконання кожної частини 

приділяється 40 хвилин. Загальна тривалість проведення іспиту 

складає 80 хвилин. Кількість балів за всі завдання у сумі складає            

40 балів. 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  

Дозволено користуватися англомовним словником:  

 

1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 4-th edition. Oxford University 

Press.  

 

 

Перелік лексичних тем, що входять до змісту тестових завдань: 

 

1. History of theatre. The evolution of modern theatrical production. 

2. Basic features of theatre architecture.  

3. Interior components. Types of theatres according to interior. 

4. Artistic staff professionals and their functions. 

5. Requirements to writing reviews. 

6. Establishment of the cinema. History of motion picture film. 

7. Digital cinematography. 

8. Film Genres and their characteristics. Artistic and production staff. 

9. Main points of describing films. 

10. Film rating in US, UK and Ukraine. 

11. The precursors of museums. World’s oldest museums. 

12. Types of museums and their defining characteristics. 

13. Museums in early and in modern history. 

14. Museology as a study. The development of museology. 

15. Normative and theoretical museology. 

16. Typical duties of modern History teacher. 

17. The most effective pedagogical methods of communication with students. 

18. Perception of cultures:  Ukrainian in an average foreigner’s vision.  

19. Reasons why popularization f Ukraine matters. 

20. Teaching History of Ukraine: challenges and ways of solving them. 

 

 

 

Перелік граматичних тем, що входять до змісту тестових завдань: 

 

1. Singular and plural form of a Noun.  

2. Countable and uncountable nouns. 

3. The order of adjectives in a sentence. 

4. Comparative and superlative adjectives. 



5. Comparison of quantity showing difference/no difference. 

6. Types of Adverbs. 

7. The order of adverbs in a sentence.  

8. Correct using of the preposition.  

9. English tense forms. The structure and situations of using. 

10.  Using the Present Simple for future events. 

11.  Verbs of state and action. 

12.  Exceptions of Stative verbs. 

13.  Determiners and their functions. 

14.  Infinitive after question words. 

15.  The Passive voice. 

16.  Main rules of direct and indirect speech. 

17.  Defining and non-defining relative clause. 

18. Word-formation. Main prefixes/suffixes for different parts of speech. 

19.  General rules of using comma.  

20.  Conditional sentences and their types. 

 

  

 

Орієнтовний перелік питань письмового завдання формату есе: 

 

You should write your answer in about 250 words.  

 

1. History of theatre. The evolution of modern theatrical production. Basic features of 

theatre architecture. Interior components. Types of theatres according to interior.   

2. Role of religion in the history of humankind and personal life.  

3. Presidential, Legislative, Executive Power and their functions in the USA, United 

Kingdom and Ukraine: similar and opposite features. Write about Government, 

compare the structure of Parliament also mention main differences of voting in 

these countries.  

4. Types of museums and their defining characteristics. The precursors of 

museums. World’s oldest museums. Role of museums in early and in modern 

history.  

5. Main architectural styles and their defining characteristics. The difference 

between structural and architectural classification of buildings.  

6. Museology as a study. The development of museology. Normative and 

theoretical museology.  

7. Historical background of changing typical appearance of Slavs. 

8. Compare educational systems in UK, USA and post-soviet countries. 

9. Establishment of the cinema. History of motion picture film. Digital 

cinematography. Film Genres and their characteristics. Film rating. 

10. Typical duties of modern teacher. The most effective pedagogical methods of 

communication with students. Teaching History of Ukraine: challenges and 

ways of solving them. 
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