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Форма проведення: тест на платформі MOODLE 

Тривалість проведення: 60 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань 

 

Семестровий контроль наприкінці вивчення навчальної дисципліни «Іноземна 

мова (англійська мова)» (2 семестр) здійснюється у формі іспиту, форма 

проведення якого – тестування, яка передбачає виконання тестових завдань у 

межах змісту модулів 1-10.   

За кожну правильну відповідь студенти отримують 1 бал. Максимальна 

кількість балів за іспит – 40.   

Результат виконання тестових завдань екзамену можна визначити відповідно 

до шкали та критеріїв, які подано у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Підсумкова 
кількість 

балів (max – 

40) 

Критерії 
оцінювання 

36 – 40 кількість правильно виконаних тестових завдань становить не 
менше 89% від загальної кількості відповідей 
 

28 – 35 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 70 - 88% 
від загальної кількості відповідей 
 

24 – 27 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 60 - 68 
% від загальної кількості відповідей 
 

20 – 23 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 50 – 59 
% від загальної кількості відповідей. 
 

1 – 19 кількість правильно виконаних тестових завдань становить менше 
50 % від загальної кількості відповідей 
 

 

Оцінка за екзамен додається до сумарної кількості балів за змістові модулі 

6-10 і визначає загальний бал у межах зазначеного блоку навчальної дисципліни 

«Іноземна мова». 

Відповідність оцінки за 100-бальною шкалою з рейтинговою та її значенням 

подано у таблиці 2. 

 



 

Таблиця 2 

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Рейтинго

ва 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

 

B 82-89 балів достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

 

C 75-81 балів в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

 

D 69-74 балів посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

 

E 60-68 балів мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

 

FХ 35-59 балів незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

 

F 1-34 балів досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 
 



Орієнтовний перелік питань 

для підготовки виконання екзаменаційних 

тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова» 

 

1. My future plans and ambitions as a future teacher of art. Я – вчитель мистецтва у 

майбутньому. 

2. My Working day planning. Планування робочого дня. 

3. My Weekends as a self-study. Проведення дозвілля з освітньоюметою. 

4. My free time as a way of self-development. Дозвілля длясаморозвитку. 

5. Personal qualities of a professional. Особистісні якостіпрофесіонала. 

6. Ideal friend for me. Ідеальний друг. 

7. Travelling as a mean of personal development. Подорож з освітньою метою. 

8. The trip of my dream. Подорож моєї мрії. 

9. My last trip that changed my views. Подорож, що змінила мій світогляд. 

10. Ideal country. Ідеальна країна. 

11. Educational potential of art. Освітнє значення мистецтва. 

11. The most important events in our life. Найважливіша подія мого життя. 

12. Traditions of important celebrating. Свята та традиції. 

13. My future profession. Моя майбутня професія. 

14. Teacher is a profession or calling. Учитель – професія чи покликання. 

15. Working as a teacher. Робота вчителя. 

16. Choosing a career. Обираючи майбутню професію. 

17. Popular professions. Світ сучасних професій. 

18. The ideal teacher. Ідеальний учитель. 

19. The role of the profession in the life. Роль професії у житті людини. 

20. Good clothes open all doors. По одягу зустрічають. 

21. Modern lifestyles. Сучасні стилі життя. 

22. Social issues. Соціальні проблеми. 

23. At the hotel. У готелі. 

24. Fast food. Заклади швидкого харчування. 

25. Music around us. Музика навколо нас. 

26. Time management. Керування часом. 

27. English as the international language. Англійська мова – мова міжнародного 

спілкування. 

28. Digitalization. Computer technology. Computer equipment. Mobile phones and their 

role. 

29. A safe and smart searcher. Netiquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклади тестових завдань 

 

1. Agree or Disagree with the meaning of the word 

 

The British Isles are separated from the European Continent  by the North 

Sea and the English Channel. 

Виберіть одну відповідь: 

 

A. Правильно B. Неправильно 

 

 

2. Choose the right word to complete the sentence 

What is the highest point of Great Britain? 

Виберіть одну відповідь: 

a) Snowdon 

b) Ben Nevis 

c) Mont Blanc 

d) McKinley 

 

3. Choose the synonym to the word given below. 

unemployed 

a) poor 

b) out of work 

c) free 

 

4. Read the sentences, and write only the verbs, which are in brackets into the 

correct tense. If there are two verbs in one sentence, put a coma between them in 

your answer. 

Adam (live) and (work) in London from 2000 to 2005 

 

 

5. Read the text and decide if the following statements are true or false. 

 

After World War II English has become more and more widely studied all over the 

world.  

 

6. Point out the right person who is speaking the phrase. 

Could you bring the bill, please? –  (Guest) 

Can you tell me about your present job? (Employer) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендовані джерела 

 

 

Література для підготовки до екзамену з дисципліни «Іноземна мова » зазначена в 

електронному навчальному курсі «Інгоземна мова»): електронний навчальний курс 

для студентів спеціальності 024 Хореографія. – Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2021. –  

Режим доступу: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=13738 
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