
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

Кафедра іноземних мов  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Іноземна мова (поглиблене вивчення)»  

Курс: ІV Спеціальність: 032 Історія та археологія.  

Форма проведення: письмова.  

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

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

 

 

Курс: ІV 

Спеціальність: 032 Історія та археологія 

Форма проведення: письмова 

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

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

Кількість балів  Значення оцінки 

37-40 балів Виявлено повні та міцні знання матеріалу в обсязі, що 

визначено програмою, високий рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); високий рівень 

сформованості країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетентності, що забезпечує ефективне спілкування в різних 

комунікативних ситуаціях; розвинене вміння спілкуватися на 

професійні теми іноземною мовою в стандартних ситуаціях 

спілкування. Допущено не більше 2 помилок у тестових 

завданнях. Відмінний рівень знань та умінь в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками. 

36-31 балів Констатовано достатньо високий рівень знань програмового 

матеріалу та відповідний рівень автоматизованості і стійкості 

мовних навичок (мовна компетенція); достатньо розвинені 

країнознавча та лінгвокраїнознавча компетентності та 

професійна іншомовна компетентність на рівнях, які в цілому 

забезпечують ефективне спілкування. Водночас оцінювання 

виявило незначні та поодинокі недоліки та окремі прогалини в 

знаннях мови. Допущено не більше 3 помилок у тестових 

завданнях. Студент володіє теоретичним матеріалом, досить 

високий рівень знань та умінь в межах обов’язкового матеріалу 

без суттєвих помилок. 

30-27 Констатовано середній рівень знань матеріалу, що визначено 

програмою, та відповідний рівень автоматизованості і стійкості 

мовних навичок (мовна компетенція); країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та професійна іншомовна 

компетентність, які забезпечують нормальну комунікацію. 

Водночас оцінювання виявило недоліки та прогалини в знаннях 

мови. Допущено не більше 5 помилок у тестових завданнях. 

Студент володіє теоретичним матеріалом, достатньо високий 



рівень знань та умінь в межах обов’язкового матеріалу. 

26-22 Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); рівні 

сформованості 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, відчутні прогалини в знаннях у сфері країнознавства і 

лінгвокраїнознавства. Допущено не більше 7 помилок у 

тестових завданнях. Відповіді з суттєвими помилками. Студент 

володіє матеріалом на досить низькому рівні. 

21-18 Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна компетенція); рівні 

сформованості країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій та професійної іншомовної компетентності 

загалом уможливлюють спілкування з носіями мови в 

комунікативних ситуаціях. Водночас оцінювання виявило 

низький рівень автоматизованості та стійкості мовних навичок 

та системні недоліки у іншомовному професійно-

орієнтованому спілкуванні, а також значні прогалини в знаннях 

у сфері країнознавства і лінгвокраїнознавства. Допущено не 

більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді з суттєвими 

помилками. Студент володіє матеріалом на низькому рівні. 

17-1 Виявлено недостатній обсяг знань програмового матеріалу та 

відповідно низький рівень автоматизованості і стійкості 

мовних навичок (мовна компетенція); сформованість 

країнознавчих та лінгвокраїнознавчих компетентності та 

професійна іншомовна компетентність на рівнях, які не можуть 

забезпечити адекватне спілкування в комунікативних 

ситуаціях. Допущено більше 10 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді зі значною кількістю недоліків. Студент виконує 

завдання на низькому рівні. 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  не дозволяється. 

 

Опис проведення підсумкового оцінювання 

Підсумкове оцінювання (екзамен) проводиться у письмовій формі і складається з двох 

завдань: 

I. Лексико-граматичний тест включає питання відкритого і закритого типу.  

Кількість питань n=50. Кількість спроб – 1.  

Максимальна кількість балів –20. 

II. Написання есе із зазначеної у білеті проблематики чи анотації до наукової статті, 

отриманої на іспиті.  

Максимальна кількість балів – 20. Аспекти оцінки: відповідність, зв'язність, 

граматична компетентність, лексична компетентність.  



Форма виконання - письмова. 

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

I. Тестові завдання 

Зразок тестових питань: 

 

1) Відповідність. Multiple Choice Matching 

Find the word which corresponds to the definition. Three options are extra. 

…  a building or institution that cares for and displays a collection of artifacts and other objects of 

artistic, cultural, historical, or scientific importance. 

1. Museum; 2. Theatre; 3. Cinema; 4. Library  

 

2) Множинний вибір. Multiple Choice Question 

Choose the correct option (1, 2, 3 or 4) to fill in the gaps. 

Medieval theatre _____ on elaborate temporary stages inside great halls, barns, or in the open 

courtyards of galleried inns.  

1) present; 2) presents; 3) presented; 4) has presented; 4) have presented. 

 

3) Правильно / неправильно. True / False Question 

After the execution of Charles I in 1642, theatrical performances were outlawed owing to the threat 

of civil unrest. Theatres closed and many were demolished. 

Following the restoration of the monarchy twenty years later, interest in theatre resumed. In reward 

for their loyalty to the Crown, Charles II issued patents to two theatre companies in London, Davenant 

and Killigrew, to stage drama. They presented at various sites across the city before they set up 

permanent theatres in Drury Lane and Covent Garden. Later, the King issued limited patents to a few 

more theatres in London. However, by this time, theatre buildings began to change, influenced by 

those in Europe.  

True/False 

1) Theatres opened and many were legalized.  

 

4) Питання відкритого типу. Open Cloze. 

Define the phenomenon: 

a diverse range or product of human activity that involves creative or imaginative talent expressive 

of technical proficiency, beauty, emotional power, or conceptual ideas. 

Ваша відповідь ________________________________ 

 

II. Написання твору. Essay Writing (250-300 words) 

Submit an expository essay (250-300 words) structuring the main ideas: 

 

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. Comparing 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. 

 

 

Grammar topics: 

Revision of Tense forms 

Direct and indirect speech 

Tense changes with reported speech 

Time and place references change when using reported speech 

Viewpoint and commenting adverb 

Exceptions of using the definite article 

Pre-determiners 

Distributives each, every, either, neither 

Grammar: Gerund and Infinitive 

 

 

 

Екзаменатор: Л. П. Солдатова 

Завідувач кафедри: Д.В. Ольшанський 


