
 
 



Форма проведення: ТЕСТ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE  

Тривалість виконання екзаменаційного тесту: 60 хв. 

Кількість спроб: 1 

Максимальна кількість балів: 40 балів  

 
Форма проведення: тест на платформі MOODLE 

Тривалість проведення: 60 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Програмою екзамену передбачено тестову (електронну) форму проведення, яка 

передбачає виконання тестових завдань у межах змісту навчальної дисипліни. 

Розроблено 40 тестових завдань, що внесені в електронну систему Moodle та 

розподілені за рівнями складності. Система вибирає з банку питань 40 різнорівневих 

тестових завдань. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Результат 

виконання тестових завдань екзамену можна визначити відповідно до шкали та 

критеріїв, які подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Підсумкова кількість балів 

(max – 40) 

Оцінка за 4-бальною шкалою 

1 – 20 

 

21 – 23 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного складання) 

24 – 27 «задовільно» 

28 – 35 «добре» 

36 – 40 «відмінно» 

 

Оцінка за екзамен додається до сумарної кількості балів за змістові модулі 

навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)». 

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

подано у таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рейтингов

а 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 

 

І. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,  ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

1. People around us 

2. Future ambitions 

3. Youth Activities in Modern Life 

4. Time management 

5. The role of sport in modern society 

6. The image of a contemporary person 

7. Handsome is as handsome does 

8. Good clothes open all doors 

9. Modern lifestyles 

10. Ways of communication 

11. So many countries, so many customs 

12. Social issues 

13. Travel plans and tales 

14. City problems 

15. Shall we shop till we drop 

16. Eating out 

17. The world of art 

18. Playing the musical instrument 

19. How to realize your creative potential 

20. Famous people in art 

21. How to become a professional 

22. English-speaking capitals 

23. National stereotypes 

24. English-speaking world 

 

 ІІІ.  ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

1. Agree or Disagree with the meaning of the word  
"a milestone" means an important event in the development or history of something or in 

someone's life  

Виберіть одну відповідь:  

A. Правильно B. Неправильно  

 



2. Choose the right option for the sentence  
 

I can't __________ his ability without seeing his work.  

evaluate  

speak up  

feel anxious  

socialize  

avoid  

reject  

sweat  

blush  

 

3. Choose the correct option 

I`ve decided to do an evening class. I ________ Italian. 

A am studying   B am going to study  C will study 

 

4. Choose the correct option 

- Do I need to take my laptop out of the bag? 

A. Here you are. Welcome to America.  C. I’m afraid you can’t 

take that through. 

B. There’s an excess baggage charge of $30.  D. Yes, you do. Please take 

off your jacket, too. 

6. Fill in the blanks with the proper word: lifestyles, journey, tourism, voyage, relaxation, 

ancient. There is one extra word. 

1. A sea _____ is very enjoyable – you can visit a swimming pool or a karaoke bar, spend lots 

of time on the deck, enjoying fresh sea wind, cries of the gulls, whistle of dolphins, and the 

beautiful sunset. 

2. As a service industry, tourism is vital for many countries but tourism also has negative effects 

– it causes pollution, local traditions and _____ are replaced by new customs and habits etc. 

3. Millions of people all over the world spend their holidays travelling to see other countries, 

modern cities and the ruins of _____ towns, to discover various ways of life, to meet different 

people. 

4. People often get tired of the same surroundings and daily routine and need to get some fresh 

air and a change of scene, some _____ is essential to restore their mental and physical 

resources. 

5. Health _____ became important in the 18th century and it was associated with spas, places 

with supposedly health-giving mineral waters, treating diseases from gout to liver disorders 

and bronchitis. 
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