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Кількість 

балів 

Значення оцінки 

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. Відмінний рівень знань та умінь в 

межахобов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками. 

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. Студент володіє теоретичним 

матеріалом, досить високий рівень знань та умінь в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих помилок 

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. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент володіє матеріалом на досить низькому рівні. 

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.  

Студент володіє матеріалом на низькому рівні. 

1-23 
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.  

Студент виконує завдання на низькому рівні. 

 

 

Екзамен складається з двох частин: лексико-граматичне завдання  (30 балів) та письмова 

відповідь англійською мовою з тематичних модулів  – 10 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

Тестові завдання: 

 

I. Граматичний тест включає питання відкритого типу.  

II. Лексичний професійно-орієнтований тест включає питання відкритого типу.  

 

Зразок тестових питань: 

 

 Choose the best answer: 

1. He …. with the flu. 

a) came down 

b) came at 

c) came on 

d) came over 

 

2. Unfortunately, my trip to Indonesia …. because I couldn’t save enough money 

a) feel back 

b) fell out 

c) fell for 

d) fell through 

 



3. How’s the research paper….? 

a) coming across 

b) coming along 

c) coming back 

d) coming up 

 

Choose the appropriate words to complete the text: 

  Thirty years ago, this website and any other websites were impossible to imagine. Some people 

had  in their homes, but they didn't use them for much. Maybe they just used them to 

play games or  letters to print out and send by post. But, in 1989, a 

British  scientist called Tim Berners-Lee changed everything and one of the modern 

world's greatest  was born: the World Wide Web. 

     Now, let's make sure you're not confused about something. We're not talking about the beginning of 

the Internet itself. Most people use the words Internet and web as if they're the same thing. But, in fact, 

the Internet is much older than the web, and they're two different things. The Internet was developed in 

the early 1970s by Vint Cerf and Bob Kahn. It is basically a huge  made up of smaller 

networks of computers that deliver packets of information to other computers. When this information is in 

the form of webpages, that's the World Wide Web. 

 

The list grammar topics at the exam: 

 

1. Interrogative Sentences. 

2. The Article. The Noun. The Pronoun. 

3. The Adjective. The Adverb. 

4. The Present Indefinite, Continuous, Perfect and Perfect Continuous Tense. 

5. The Past Indefinite, Continuous, Perfect and Perfect Continuous Tense. 

6. The Future Indefinite, Continuous, Perfect Tenses and The Future Indefinite in the Past. 

7. The Active and Passive Voice. 

8. Conditional Sentences. 

9. Modal Verbs. 

10. Non-Finite Forms of the Verb: The Infinitive; The Participle; The Gerund. 
 

 

Письмова відповідь на одне з питань тематичних модулів. Максимальна 

кількість балів – 10. Кількість спроб -1 . 

Орієнтовні теми для письмової відповіді: 

1. You have called your friend and found out that he/she caught a cold. Write an e-mail letter with 

tips and tricks  to your friend. 

2. Do you ever read magazines or news articles about health? What  subject(s) do you find the most 

interesting? 

3. Do you think everybody should practice sports? 

4. Would you prefer to stay at a hotel/motel or camp while on vacation? Give the reasons to your 

answer. 

5. It is Sunday morning. In a few minutes, there will be a football match on TV while on other 

channel there will be a fashion show. Your sister and you  argue what programme you’ll watch.  

Give reasons why you should watch a sport programme. 

6. Is the health care in your country getting better or worse? 



7. What are some sports you dislike watching? Why? 

8. Do you think traditional medicine is a good alternative to modern medicine? 

9. You are talking to a friend from childhood. He asked about your attitude to traveling. Tell him: do 

you prefer summer vacations or winter vacations? Give explanations 

10. You are talking about your future profession with a friend.  He asks you: “What is more important 

– a high salary or satisfaction?”. Answer the question and give your reasons 

11. You visited  the TV programme where the problem of friendship between young people was 

discussed. Prepare an article to a local newspaper, where you will argue whether it is better to 

have many friends or a few close friends 

12. You are talking with your friend about mass media. Tell him what sections of a newspaper do you 

like to read? Give the reasons to your answer. 

13. Give your opinion concerning  the importance for learning English. Start your essay with: “I study 

English for a number of reasons….” Explain your choices 

14. What is your attitude to smoking? What is the influence of smoking on health? What about 

passive smoking? 

15. Does studying make you tired? Is it hard work? How can a student get energy for study? 

16. Is there any connection between the person's style of life and the duration of his life? 

17. Give your opinion on the question: does a child’s position in the family have an influence on 

his/her position? 

18. Tell about the career you would like to follow. 

19. You are a TV sports journalist. Prepare an article about your favorite sportsman 

20. If you had to choose between a satisfying job and a well-paid one, which would you choose? 

21. If you were to travel to the dream destination of your life what place would that be? Where is it ? 

22. Do you agree with the saying: "Eat your breakfast, share your lunch with a friend and give your 

dinner to your enemy"? Why do people say so? 

23. There are many education resources online such as videos or even full university classes. Have 

you used the Internet to learn? Give an example 

24. Give your opinion reflected in the proverb: “The only way to keep your health is to eat what you 

don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not”. (Mark Twain) 

25. Some would say it is important to have many friends, while others would argue that it is better to 

have a small group of friends. What are the advantages and disadvantages of having a large group 

of friends. Do you feel it is more important to have many friends or few? Why? 

26. Many people think that parents are the most important role models. Are your parents your role 

models? If not, who are your role models? What qualities do you feel are important in a good role 

model? What responsibilities do role models have? 

27. ‘Money doesn’t grow on trees’. How do you interpret this saying? What does it mean to you? 

What would life be like if money did grow on trees? 

28. The Internet has provided the world with a wonderful tool for communication. What are some of 



the advantages and disadvantages of the Internet? 

29. Think about your experience studying English. What makes studying a foreign language 

interesting? Is it easy or hard for you to learn English? Why might it be important for students to 

learn English? 

30. Do you like foreign films that are dubbed in your mother tongue or do you like watching the film 

in its original form? Give reasons for your answer 

31. Taking everything into account do you prefer the cinema or the theatre? Give reasons for your 

answer. 

32. Do you think robots will cause unemployment (loss of jobs) in the future or make more work? 

Why? 

33. Who is the most famous artist in your country? What kind of art does he do? 

34. Do you think robots will cause unemployment (loss of jobs) in the future or make more work? 

Why? 

35. Henry Ford said, “Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who 

keeps learning stays young.” Do you agree? Why? 

 

Your  answer should be   in about 250 words 
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