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Форма проведення: тест на платформі MOODLE 

Тривалість проведення: 60 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Програмою екзамену з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» 

передбачено тестову (електронну) форму проведення, яка передбачає виконання 

тестових завдань. 

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.  

Оцінювання рівнів опанування змісту дисципліни студентами, за результатами 

виконання екзаменаційних тестових завдань, подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Підсумкова кількість 

балів (max – 40) 

Оцінка 

 

1 – 20 

 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним курсом) 

21 – 23 «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  1 – 4  і 

визначає загальний бал у межах зазначеного блоку навчальної дисципліни «Іноземна 

мова професійного спілкування». 

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

подано у таблиці 2.  
 

Таблиця 2. 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка за 

стобально

ю шкалою 

Рейтинго

ва оцінка 

 

Критерії 

90 – 100 A Результати, представлені в сумарних балах за виконання 

тестових завдань та вміння спілкуватися відповідно до 

визначеного іншомовного професійного дискурсу, 

засвідчують глибокі знання навчального матеріалу; вміння 

знаходити способи для здійснення аналізу взаємозв'язків 

явищ та понять, які вивчаються; вміння застосовувати 

засоби іноземної мови професійного спілкування під час 



розв'язання комунікативної ситуації; вміння логічно і 

послідовно (усно/письмово) розв’язувати комунікативні 

завдання. 

82 – 89 В Результати, представлені в сумарних балах за виконання 

тестових завдань та вміння спілкуватися відповідно до 

визначеного іншомовного професійного дискурсу, 

засвідчують достатні знання навчального матеріалу;  

вміння у повній мірі застосовувати теоретичні знання для 

здійснення аналізу взаємозв'язків явищ та понять, які 

вивчаються; вміння застосовувати засоби іноземної мови 

професійного спілкування під час розв'язання 

комунікативної ситуації; вміння логічно і послідовно 

(усно/письмово) розв’язувати комунікативні завдання 

(допускаються неточності). 

75 – 81 C Результати, представлені в сумарних балах за виконання 

тестових завдань та вміння спілкуватися відповідно до 

визначеного іншомовного професійного дискурсу, 

демонструють достатні знання навчального матеріалу; 

вміння застосовувати теоретичні знання, достатні для 

здійснення аналізу взаємозв'язків явищ та понять, які 

вивчаються; вміння застосовувати засоби іноземної мови 

під час розв'язання комунікативної ситуації;  вміння 

логічно і послідовно (усно/письмово) розв’язувати 

комунікативні завдання (допускаються несуттєві помилки). 

69 – 74 D Результати, представлені в сумарних балах за виконання 

тестових завдань та вміння спілкуватися відповідно до 

визначеного іншомовного професійного дискурсу, 

демонструють середні знання навчального матеріалу; 

вміння частково застосовувати теоретичні знання для 

здійснення аналізу взаємозв'язків явищ та понять, які 

вивчаються; вміння застосовувати окремі засоби іноземної 

мови під час розв'язання комунікативної ситуації; наявність 

часткової суголосності (усно/письмово) у розв’язанні 

комунікативних завдань. 

60 – 68 Е Результати, представлені в сумарних балах за виконання 

тестових завдань та вміння спілкуватися відповідно до 

визначеного іншомовного професійного дискурсу, 

демонструють мінімальні знання навчального; вміння 

застосовувати мінімальні теоретичні знання для здійснення 

аналізу взаємозв'язків явищ та понять, які вивчаються; 

вміння застосовувати окремі засоби іноземної мови під час 



розв'язання комунікативної ситуації; наявність 

несуголосності у розв’язанні комунікативних завдань. 

1 – 59 FX Результати, представлені в сумарних балах за виконання 

тестових завдань та вміння спілкуватися відповідно до 

визначеного іншомовного професійного дискурсу, 

засвідчують низький рівень знань навчального матеріалу; 

невміння застосовувати теоретичні знання для здійснення 

аналізу взаємозв'язків явищ та понять, які вивчаються; 

невміння застосовувати засоби іноземної мови під час 

розв'язання комунікативної ситуації. 

 

 

Орієнтовний перелік питань  

для підготовки виконання екзаменаційних тестових завдань  

з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» 

1. Англійська – засіб ділового спілкування (English as a means of business 

communication). 

2. Професійне спілкування у структурі діяльності дизайнера/ прогнозиста моди. 

Professional communication in the structure of the designee's / fashion forcasting 

activities.  

3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного 

стилів Professional area as integration of official business, scientific and colloquial 

styles  

4. Види ділових листів (The types of business letters)  

5. Етикет ділового спілкування по телефону (Telephone etiquette). 

6. Оголошення про найм: причини для використання їх у пошуку роботи (Want 

ads: reasons for using them in a job search). 

7. Резюме в якості письмової презентації людини (A resume as a kind of a person’s 

written presentation). 

8. Співбесіда з роботодавцем: десять простих правил успіху (An interview: ten 

simple guidelines to make it successful). 

9. Структура бізнес-установи та персонал (Business institution structure and the 

staff)  

10. Ділові зустрічі – серце і розум будь-якої організації (Business meetings – the 

heart and mind of any organization)ю 

11. Бізнес-пропозиція. Види пропозицій (A business-offer. Kinds of offers)  

12. Корпоративна культура. Corporate culture.  

13. Стилістичні особливості іншомовного наукового тексту. Stylistic features of 

foreign scientific text.  

14. Електронна пошта як засіб комунікації (The electronic mail as a way of 

communication). 

15. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи. Writing an 



abstract in a foreign language for master's work.  

16. Бізнес контракт: загальні поняття (A business contract: general notions). 

17. Золоті правила успішної ділової презентації (The gold rules of successful business 

presentation). 

18. Неетична поведінка на робочому місці (Unethical behaviour in the workplace)  

19. Різні типи ділових документів (Different types of business documents). 

20. Неписані правила на робочому місці (The unwritten rules of the workplace) 

 

 

Приклади тестових завдань 

1. Choose one or more answers: 

Distinguish what do the technology of interactive learning develop? 

a. the organization of the discussion in an interesting and funny way. 

b. the result of using it effectively in linguistic communication 

c. a type of group and pair works with the students of foreign language learners 

d. mastering the linguistic units by learners through the guidance of planned organization of the teacher 

 

2. Fill in the missing words in the sentence: 

The art of communication involves ________ and ________ as well as ________ and writing. 

 

3.  Is the statement "true" or "false"? (Answer "true" or "false") 

Every functional style of language is marked by a specific use of language means, 

Аnswer: _______ 

 

4. Match the examples with the appropriate teachers' style of teaching 

 

А. Pros: This style gives teachers opportunities to 

incorporate a variety of formats including lectures 

and multimedia presentations. 

Cons: Although it’s well-suited for teaching 

mathematics, music, physical education, or arts and 

crafts, it is difficult to accommodate students’ 

individual needs in larger classrooms. 

 1. Demonstrator, or coach style 

В. Pros: This style trains students to ask questions 

and helps develop skills to find answers and 

solutions through exploration; it is ideal for 

teaching science and similar subjects. 

Cons: Challenges teacher to interact with students 

and prompt them toward discovery rather than 

lecturing facts and testing knowledge through 

memorization. So it’s a bit harder to measure 

success in tangible terms. 

2. The Facilitator, or activity style 

С. Pros: This style gives teachers opportunities to 

incorporate a variety of formats including lectures, 

multimedia presentations and demonstrations. 

Cons: Although it’s well-suited for teaching 

mathematics, music, physical education, arts and 

3. The Authority, or lecture style 



crafts, it is difficult to accommodate students’ 

individual needs in larger classrooms. 

 

5.  Choose one or more answers: 

Point out good teachers' communicative characteristics: 

a. Teacher conveys a difficult message about the student's misbehavior or learning problems 

b. hey learn their students' names early in the school year and use their names when addressing them. 

c. They transmit genuine commitment and affection for their students. 

d. They get to know their students' hopes, fears and preferences and communicate this knowledge to 

their students. 

 

 

Рекомендована література 

 

Література для підготовки до екзамену з дисципліни «Іноземна мова з методикою 

навчання» зазначена в електронному навчальному курсі 

 

Кошарна Н.В., Лабунець Ю.О. Іноземна мова професійного спілкування: електронний 

навчальний курс для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

спеціальності 022 «Дизайн», освітня програма 022.00.03 Прогнозування моди. – 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – Режим доступу: 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=345749(Наказ № 251 від 12.05.2020) 
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