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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) тестові питання лексичного та граматичного змісту - 20 балів; 

     2) письмове завдання (написати 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 граматичних тем, що входять до змісту тестових завдань: 

1. Parts of Speech. Comparative analysis of English and Ukrainian parts of 

speech. 

2. The Noun. Compound Nouns. The Article. 

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

4. The Adjective. Order of adjectives in a sentence. 

5. Comparative and Superlative adjectives. 

6. How to form an adverb. Different types of adverbs. 

7. Correct using of the preposition. The conjunction. 

8. The particle. The interjection. 

9. The words of the category of state. 

10. The modal words.  

11. The Numeral. Cardinal and ordinal Numerals. The Pronoun. 

12. The Verb. Stative and action verbs. Exceptions of Stative verbs. 

13. Indefinite, Continuous Tenses. 

14. Perfect, Perfect Continuous Tenses. 

15. Modal verbs in modern English. 

16. Tenses of the English verbs in the passive voice. 

17. The Sequence of tenses. 

18. Gerund and Infinitive. 



19. The Indicative Mood, The Imperative Mood, The Subjunctive Mood 

20. The principal and secondary parts of the sentence. 

 

Перелік тем, що входять до змісту тестових завдань: 

1. First steps toward civilization. The earliest cultures. 

2. Ancient beliefs.  

3. Famous historians. 

4. The last period of the Mesozoik. 

5. Alphabet. The Greek alphabet. 

6. Daily life in Ancient Rome. 

7. Ptolemy’s theory. 

8. American continent. 

9. The role of education in modern society. 

10.  Darwin’s Theory of Evolution. 

11.  How people’s values have changed.  

12. The reign of Louis XIV. 

13. The Black Death. 

14. Risk-Taking and the Monkey Economy. 

15. Copernicus’s theories. 

16. Trends in higher education. 

17. Educational structure: levels, degrees. Problems of education. 

18. “Smart Energy”. 

19. William Henry Gates III. 

20. Beneficial discoveries. 

Орієнтовний перелік питань письмового завдання: 
 

1. Do you agree or disagree with the following statement? Technology has made 

the world a better place to live. Use specific reasons and details to support your 

answer. 

2. Telling the truth is the most important consideration in a relationship. 

3. Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city. 

Which place would you prefer to live in? Use specific reasons and details to 

support your answer. 

4. Living in big cities has more advantages than living in small towns or 

countryside. Do you agree or disagree with the statement? Use specific reasons 

to support your answer. 

5. “When people succeed, it is because of hard work. Luck has nothing to do with 

success.” Do you agree or disagree with the statement?  



6. Some people think that the family is the most important influence on young 

adults. Other people think? Those friends are the most important influence on 

young adults. Which view do you agree with? Use examples to support your 

position. 

7. Some people believe that growing up in a large family, with several sisters and 

brothers, offers more advantages than disadvantages. Other people think that 

being the only child is more advantageous. Explain which position you 

support. Use specific reasons to support your answer. 

8. Travelling is more important than reading books in order to understand the 

people and the world. Do you agree or disagree with the statement Use specific 

reasons to support your answer. 

9. Some people learn best when a classroom lesson is presented in an 

entertaining, enjoyable way. Other people learn best when a lesson is presented 

in a serious, formal way. Which of these two ways of learning do you prefer? 

Give reasons to support your answer. 

10. After they complete their university studies, some students live in their 

hometowns, others live in different towns or cities. Which do you think is 

better? Support your choice. Give specific reasons for your answer. 

11. Some people believe that the Internet is the best source of news. Others think 

that the news is presented better on newspaper or television. Which of these 

sources of news do you prefer? Use specific examples too.  

12. Some people think studying in a university is worthwhile only because you 

can get a degree. Do you agree or disagree with the statement? Give specific 

reasons to support your answer. 

13. Some people like to listen to classical music, others like to listen to popular 

music (including popular songs). Which kind of music do you prefer? Give 

specific reasons for your answer. 

14. Climate change is a big environmental problem that has become critical in last 

couple of decades. Some people claim that humans should stop burning fossil 

fuels and use only alternative energy resources, such as wind and solar power. 

Others say that oil, gas and coal are essential for many industries, and not using 

them will lead to economic collapse. What is your opinion? 

15. High School Success. High school is a critical time in the life of young people. 

What is your opinion? Give specific examples to support your answer. 

16. Which is more important for you in your life? Knowledge from books you 

read, or personal experiences in reality. Use details to explain your answer. 

Give reasons to explain your answer. 




