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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); 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. 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 

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. 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 



балів 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. 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 

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. Допущено не 

більше 7 помилок у тестових завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент володіє матеріалом на досить низькому 

рівні. 

21-18 

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. Допущено не більше 10 помилок у 

тестових завданнях. Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент володіє матеріалом на низькому рівні. 

17-1 

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. 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) складається з двох завдань: 

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

Кількість питань n=50. Кількість спроб – 1. Максимальна кількість балів – 

25. Форма виконання - письмова. 

II. Есе на запропоновану тему. Максимальна кількість балів – 15. Аспекти 

оцінки: відповідність, зв'язність, граматична компетентність, лексична 

компетентність. Форма виконання - письмова. 

 I. Тестові завдання 

Зразок тестових питань: 

 1. Відповідність. Multiple Choice Matching 

Define the concepts: match the words or phrases with the definitions.  

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

A system of writing with wedge-shaped symbols, invented 

by the Sumerians around 3000 B.C. 

Відповідь 

1
Вибрати...

 

A period of peace and prosperity throughout the Roman 

Empire, lasting from 27 B.C. to A.D. 180. 

Відповідь 

2
Вибрати...

 

 

2. Множинний вибір. Multiple Choice Question 

Choose the correct option (a, b, c or d) to fill in the gaps. 

If you ... me, I... in real trouble last year.                          

Виберіть одну відповідь: 

a. didn't help, would have been 

b. hadn't helped, would have been 



c. didn't help, would be 

d. hadn't helped, would be 

Which early civilization spread the use of a simple alphabet as it traded with other 

peoples? 

 
the Egyptian 

 
the Chinese 

 
the Phoenician 

 
the Harrapan 

3. Правильно / неправильно. True / False Question  

Culture is defined as shared patterns of behaviors and interactions, cognitive 

constructs and understanding that are learned by socialization. Thus, it can be seen 

as the growth of a group identity fostered by social patterns unique to the group.  

 
True 

  

False 

 4. Питання відкритого типу.  

Open Cloze 

Define the phenomenon: 

A device of crisis management which postulates a commitment on the part of all 

the nations to collectively meet an aggression that may be committed by 

any state against another. War or aggression is viewed as a breach of international 

peace and this device stands for collective action by all the nations in defense of 

peace, for meeting any war or aggression by the creation of a global preponderance 

of power of all nations against the aggression. 

Ваша відповідь 

 
 



Grammar topics: 

1. Articles.  

2. Non-Finite forms of the Verb: Gerund VS Infinitive. 

3. Countable/ uncountable nouns. 

4. System of tenses. 

5. Active and passive voice. 

6. Modal verbs. 

7. Conditional sentences. 

 Lexical topics: 

1. History and archeology: area of studies, key concepts, functions. 

2. Personal and professional growth. 

3. Life challenges. The road to success. 

4. Historical investigations. The concept of historical time. 

5. Culture and Society. The categories of culture, the development of 

global culture. 

6. Ideological culture: beliefs, values and ideas. 

7. Ancient civilizations. 

8. Democracy in Ancient Greece and Rome, Western Europe and the USA   

9. Human rights and freedoms.  

10. Comparing and contrasting historical facts: Athens vs. Sparta. 

11. The Early Civilizations in the Americas: the Maya life and Society. 

12. Civilization in India and China. Sacred texts. Origin of religion. Buddhism, 

Hinduism, Christianity. 

13. National and cultural characteristics of business communication. 

14. Technological advances. Factors influencing success. The pace of 

technological change throughout history. 

15. The role of art in history. Modern Art. 

16. The iPod generation. 

17. How people use the internet. 

18. Publishing – development and formation in different periods 

of history. Popular periodicals and on-line publications in English-speaking 

countries. 

19. Environmental issues. Environmental movements in different countries 

around the world. 

20. Innovations and people. Gadgets. 

21. Science and Technology: Artificial Intelligence, Space Exploration, 

Internet, Genetic Engineering, Assessing Technology.  

22. Development of science and technology in different countries: world famous 

inventions and inventors. 

23. Ways of learning. Famous Historians and Archaeologists. 

24. Weapon of Mass Destruction. Arms control. Terrorism. 

25. Pacifism. Fighting against crime, collective security. 



II. Дослідницьке есе 

Expository Essay Writing 

Написання твору. Максимальна кількість балів – 15. 

1. Explore information on Global Society common problems and International 

Organizations joint efforts to respond to global humanity treats. 

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

 Identify and Analyze: What is globalization? What are the issues of global 

concern? What is the role of international organizations in international 

relations? 

 Contrast: What is the role of the state in international relations? How would 

you define the term 'nation-state'? Is Ukraine a nation-state? What are 

positive and negative consequences of European Union enlargement?  

 Elaborate: What historical periods greatly influenced the development of 

international relations? 
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