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Форма проведення: тест на платформі MOODLE  

Тривалість виконання екзаменаційного тесту: 60 хв. 

Кількість спроб: 1 

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання тестових завдань 

Програмою екзамену передбачено тестову (електронну) форму проведення, яка передбачає 

виконання тестових завдань у межах змісту модулів 1 – 10. 

Розроблено 40 тестових завдань що спрямовані на перевірку рівня опанування студентами 

змісту дисципліни. Тестові завдання 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 рівня опанування студентами змісту методичного блоку дисципліни за 

результатами виконання екзаменаційних тестових завдань, подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Підсумкова 

кількість балів 

(max – 40) 

Критерії оцінювання 

36 – 40 кількість правильно виконаних тестових завдань становить не менше ніж 

90% – 100% від загальної кількості відповідей 

33 – 35 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 82 – 89% від 

загальної кількості відповідей 

31 – 32 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 75 – 81% від 

загальної кількості відповідей 

28 – 30 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 69 – 74% від 

загальної кількості відповідей. 

24 – 27 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 60 – 68% від 

загальної кількості відповідей. 

1 – 23 кількість правильно виконаних тестових завдань становить менше 60% від 

загальної кількості відповідей 

 

Загальна оцінка за опанування змісту дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)» є сумою 

кількості балів за змістові модулі 1-10 (A) та кількості балів за виконання тестових завдань іспиту у 

другому семестрі (B). 

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

таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

10 90 – 100 балів A – Студент/ студентка демонструє високий рівень виконання 

завдань практичних занять, а саме: він/вона володіє значним 

активним та пасивним словниковим запасом, але має певні 

труднощі щодо розуміння окремих фразових дієслів та ідіом; 

розуміє та оперує значним запасом граматичних структур; 

розуміє основну думку та окремі суттєві деталі складних за 



змістом та структурою монологічних або діалогічних 

повідомлень на знайому тему, озвучених стандартним 

варіантом англійської мови та мовця у звукозапису із 

акцентом; розуміє тексти, зміст яких побудований навколо 

сучасних проблем як повсякденного так і професійного 

характеру, розуміє точку зору автора тексту; може без 

попередньої підготовки спілкуватися у межах типових сфер 

спілкування, визначених програмою; аргументувати та 

відстоювати свою думку; може зробити структурований, 

цілісний, зв’язний та чіткий опис у межах тем як 

повсякденного так і професійного характеру; може 

структуровано, цілісно та зв’язно викласти у письмовій формі 

власну думку, зіставляючи її з думкою інших людей; пише 

чіткі детальні тексти на теми повсякденного та професійного 

характеру у межах сфер спілкування, визначених програмою; 

синтезує, оцінює та порівнює інформацію із низки джерел. 

B - Високий рівень виконання тестових завдань за 

результатами семестрового іспиту (не менше ніж 90% – 100% 

правильних відповідей). 

B 82-89 балів A - Студент/ студентка демонструє достатньо високий рівень 

виконання завдань практичних занять, а саме: він/вона володіє 

значним активним та пасивним словниковим запасом, але має 

незначні помилки, які не заважають розумінню 

мовлення/письма; розуміє та оперує значним запасом 

граматичних структур, але допускає 1-2 негрубі помилки, які 

не заважають розумінню мовлення/ письма; розуміє основну 

думку складних за змістом та структурою монологічних або 

діалогічних повідомлень на знайому тему, озвучених 

стандартним варіантом англійської мови; володіє достатнім 

активним та пасивним словниковим запасом у межах тематики 

спілкування; розуміє нескладні тексти, зміст яких 

побудований навколо сучасних проблем як повсякденного так 

і професійного характеру, розуміє точку зору автора тексту; 

може із незначною попередньою підготовкою спілкуватися у 

межах типових сфер спілкування, визначених програмою; 

може із незначною попередньою підготовкою аргументувати 

та відстоювати свою думку; може зробити структурований, 

цілісний, зв’язний опис у межах тем як повсякденного так і 

професійного характеру; може із незначними граматичними 

помилками, які не заважають розумінню тексту 

структуровано, цілісно та зв’язно викласти у письмовій формі 

власну думку; пише чіткі детальні тексти на теми 

повсякденного характеру у межах сфер спілкування, 

визначених програмою. 

B - Достатньо високий рівень виконання тестових завдань за 

результатами семестрового іспиту (82 – 89% правильних 

відповідей). 

C 75-81 балів A - Студент/ студентка демонструє достатній рівень виконання 



завдань практичних занять, а саме: він/вона володіє достатнім 

активним та пасивним словниковим запасом, проте активний 

лексичний мінімум характеризується одноманітністю; розуміє 

та оперує запасом одноманітних граматичних структур, але 

допускає 1-2 грубі та 3-4 негрубі помилки, які не заважають 

розумінню мовлення/ письма; розуміє основну думку складних 

за змістом та структурою монологічних або діалогічних 

повідомлень на знайому тему, які озвучені чітко та достатньо 

повільно стандартним варіантом англійської мови; розуміє 

нескладні тексти, зміст яких побудований навколо сучасних 

проблем повсякденного характеру, розуміє точку зору автора 

тексту; може зі значною попередньою підготовкою 

спілкуватися у межах типових сфер спілкування, визначених 

програмою; може зі значною попередньою підготовкою 

наводити прості аргументи та відстоювати свою думку; може 

зробити структурований, простий, зв’язний опис лінійного 

характеру у межах тем повсякденного характеру; може із 

незначними граматичними помилками, які не заважають 

розумінню тексту структуровано, зв’язно викласти у 

письмовій формі власну думку; пише прості тексти лінійного 

характеру у межах сфер спілкування, визначених програмою. 

B - Достатній рівень виконання тестових завдань за 

результатами семестрового іспиту (75 – 81% правильних 

відповідей). 

D 69-74 балів A - Студент/ студентка демонструє середній рівень виконання 

завдань практичних занять, а саме: він/вона володіє незначним 

активним та пасивним словниковим запасом, активний 

лексичний мінімум характеризується одноманітністю; розуміє 

та оперує незначним запасом граматичних структур та 

допускає 3-4 грубі та 5 негрубих помилок, які частково 

заважають розумінню мовлення/ письма; розуміє основну 

думку простих за змістом та структурою монологічних або 

діалогічних повідомлень на знайому тему, які озвучені чітко та 

достатньо повільно стандартним варіантом англійської мови; 

розуміє нескладні тексти, зміст яких побудований навколо 

сучасних проблем повсякденного характеру, розуміє точку 

зору автора тексту; може зі значною попередньою 

підготовкою спілкуватися у межах типових сфер спілкування, 

визначених програмою; може зі значною попередньою 

підготовкою пояснювати думку; може зробити 

структурований, простий, незв’язний опис лінійного характеру 

у межах тем повсякденного характеру; може із незначними 

граматичними помилками, які дещо заважають розумінню 

тексту структуровано, викласти у письмовій формі власну 

думку; пише прості тексти лінійного характеру у межах сфер 

спілкування, визначених програмою. 

B - Достатній рівень виконання тестових завдань за 

результатами семестрового іспиту (69–74% правильних 



відповідей). 

E 60-68 балів A - Студент/ студентка демонструє низький рівень виконання 

завдань практичних занять, а саме: він/вона володіє незначним 

активним та пасивним словниковим запасом, активний 

лексичний мінімум характеризується обмеженістю обсягу та 

одноманітністю; розуміє та оперує незначним запасом 

граматичних структур та допускає 5 грубих та 6 негрубих 

помилок, які заважають розумінню мовлення/ письма; зі 

словником розуміє основну думку простих за змістом та 

структурою монологічних або діалогічних повідомлень на 

знайому тему, які озвучені чітко та достатньо повільно 

стандартним варіантом англійської мови; зі словником розуміє 

нескладні тексти, зміст яких побудований навколо сучасних 

проблем повсякденного характеру, розуміє точку зору автора 

тексту; може зі значною попередньою підготовкою 

спілкуватися у межах простих сфер спілкування; може зі 

значною попередньою підготовкою пояснювати думку; може 

зробити простий, незв’язний опис лінійного характеру у межах 

тем повсякденного характеру; може неструктуровано та 

незв’язно викласти у письмовій формі власну думку; пише 

прості тексти у межах простих сфер спілкування. 

B - Достатній рівень виконання тестових завдань за 

результатами семестрового іспиту (60 – 68% правильних 

відповідей). 

FХ 35-59 балів Виставляється за низький рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання. 

F 1-34 балів Виставляється за незадовільний рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни. 

 

  



Орієнтовний перелік тем 

для підготовки до виконання екзаменаційних тестових завдань  

 «ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)» 

Лексичні теми: 

1. My future plans and ambitions as a future teacher. Я – вчитель у майбутньому 

2. My working day planning. Планування робочого дня 

3. My weekends as a self-study. Проведення дозвілля з освітньою метою 

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

5. Personal qualities of a professional. Особистісні якості професіонала 

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 

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

13. Traditions of important celebrations. Свята та традиції 

14. My future profession. Моя майбутня професія 

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

16. Working as a teacher. Робота вчителя. 

17. Choosing a career. Обираючи майбутню професію 

18. Popular professions. Світ сучасних професій 

19. The ideal teacher. Ідеальний учитель 

20. Future teacher. Майбутній учитель 

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

22. The role of sport in modern society. Роль спорту у сучасному суспільстві 

23. Good clothes open all doors. По одягу зустрічають 

24. Modern lifestyles. Сучасні стилі життя 

25. Social issues. Соціальні проблеми 

26. At the hotel. У готелі 

27. Fast food. Заклади швидкого харчування 

28. Music around us. Музика навколо нас 

29. Time management. Керування часом 

30. English as the international language. Англійська мова – мова міжнародного спілкування 

Граматичні теми: 

1. Narrative tenses. Минулі часи 

2. Expressing future in English. Вираження майбутнього часу в англійській мові 

3. Present tenses. Теперішні часи 

4. –ed/-ing adjectives. Прикметники із закінченням  –ed/-ing. 

5. Modal verbs “can, must, may”.  Модальні дієслова “can, must, may” 

6. Modal verbs “have to, should”. Модальні дієслова “have to, should” 

7. Modal verbs “will, would”. Модальні дієслова “will, would” 

8. Using articles with geographical names. Використання артиклів із географічними назвами 

9. Conditionals. Умовні речення 

10. Active and Passive Voice. Активний та пасивний стан 

11. Parts of speech. Частини мови 

 

  



Приклади тестових завдань 

1. Match the sentences halves. 

I love all kinds of spicy  dishes, especially Mexican food. 

I’m goingto try out that new sushi bar in Camden. I’ve heard it’s really good. 

 meat, as it’s not good for you. 

 

2. Use the verb in brackets in the correct future form. 

The train … at 10:15. (to arrive) 

 

1.  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. 

 

4. Rewrite into Indirect Speech using “said” 

“Efforts and courage are not enough without purpose and direction.” J.F. Kennedy 

 

5. Choose the correct answer 

The official residence of the Queen is … 

a. the Barbican Centre 

b.  Buckingham palace 

c. St Jame's Palace 

d. Whitehall  

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=29346&displayformat=dictionary


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основні (базові) 

1. Dellar H., Walkley A. Outcomes Intermediate. - NGL Cengage Learning, 2010. – 180 p. (на кафедрі в 

електронному вигляді) 

2. Key S., Jones V. Focus 3. – Pearson Longman, 2016. – 130 p. (на кафедрі в електронному вигляді) 

3. McCarthy Michael. Basic Vocabulary in Use: a sell-study reference and practice book for intermediate 

students of English. – 4rd edition. – New York: Cambridge University Press, 2010. — 180 p. 

4. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use: a sell-study reference and practice book for elementary 

learners of English. – 4rd edition. – New York: Cambridge University Press, 2015. – 319p.  

5. Pye G. Vocabulary in practice 4. Intermidiate / G.Pye – Cambridge University Press, 2009. – 78 p. 

6. Reppen Randi. Grammar and Beyond / Randi Reppen. -  Cambridge University Press, 2012. — 460 p. 

7. Stephenson H. Life intermediate. – NGL Cengage Learning, 2012. – 182 p. (на кафедрі в 

електронному вигляді) 

8. Wilson J.J. Speakout Intermediate. – Pearson Longman, - 2011. – 150 p. (на кафедрі в електронному 

вигляді) 

 

Додаткові: 

9. Pye G. Vocabulary in practice 3. Pre-Intermidiate / G. Pye – Cambridge University Press, 2003. – 80 p. 

10. Redman S. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and intermediate / S. Redman. –  Cambridge 

University Press, 2008. – 263 p. 

 

Електронний курс 

Головатенко Т.Ю. Іноземна мова:електронний навчальний курс для студентів спеціальності 025 

«Музичне мистецтво». Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. - Режим доступу: 

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11250 

 

 

 


