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Кафедра англійської мови 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Іноземна мова» (англійська мова) 

 

 

Курс: І 

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

 

 

Критерії оцінювання: 

Кіль-

кість 

балів 

Оцінка Значення оцінки 

 

36-40 

балів 

«відмінно» 

A 

Виявлено повні та міцні знання матеріалу в обсязі, що 

визначено програмою, високий рівень автоматизованості і 

стійкості навичок; високий рівень сформованості 

компетенцій, що забезпечують ефективне використання 

іноземної мови;  розвинене вміння читати і розуміти тексти, 

писати на задані теми, виконувати граматичні завдання. 

 

33-35 

балів 
«добре» 

B 

Констатовано достатньо високий рівень знань програмового 

матеріалу та відповідний рівень автоматизованості і стійкості 

навичок; достатньо розвинені граматичні вміння, уміння 

опрацьовувати тексти і писати тексти на задані теми.  

Водночас оцінювання виявило незначні та поодинокі 

недоліки  у володінні вказаними діяльностями та окремі 

прогалини в знаннях мови.     

 

30-32 

балів 
«добре» 

С 

 

Констатовано середній рівень знань матеріалу, що визначено 

програмою, та відповідний рівень автоматизованості і 

стійкості граматичних навичок, навичок читання і письма.  

Водночас оцінювання виявило недоліки  у володінні 

вказаними діяльностями та прогалини в знаннях мови.     

 

27-29 

балів 
«задовіль-

но» 

D 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень автоматизованості 

і стійкості навичок; рівні сформованості вмінь, які загалом 

уможливлюють  роботу з літературою та граматичними 

завданнями. Водночас оцінювання виявило поверхову 

обізнаність з  граматичною системою та невисокий рівень 

автоматизованості та стійкості навичок,  суттєві недоліки у 

писемній діяльності, відчутні прогалини в знаннях у сфері 



граматики і синтаксису.  

 

24-26 

балів 
Задовільно 

Е 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено 

програмою та відповідно достатній рівень автоматизованості і 

стійкості навичок; рівні сформованості вмінь і стратегій 

поведінки.  Водночас оцінювання виявило низький рівень 

автоматизованості та стійкості граматичних навичок, навичок 

роботи з текстами, умінь писати тексти на задані теми та 

системні недоліки у вказаних діяльностях, а також значні 

прогалини в знаннях у сфері граматики.  

 

 

менше 

24 балів 
«незадо-

вільно» 

 

Виявлено недостатній обсяг знань програмового матеріалу та 

відповідно низький рівень автоматизованості і стійкості 

навичок; сформованість вмінь і стратегій поведінки, на 

рівнях, які не відповідають вимогам. 

 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Дозволено користуватися англомовним словником:  

 

1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 4-th edition. Oxford University Press.  

 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

І. Reading materials 

 

1. Theodore Kaczynski is the youngest professor at the University of California. 

2. Music is an important part of our way of life. 

3. BBC channels. 

4. Newspapers in the English-speaking countries. 

5. The popular newspapers. 

6. The University of Oxford. 

7. Personal Computers. 

8. One of the most successful rock bands in the world. 

9. The Internet is the worldwide, publicly accessible network. 

10. Advertising. 

11. English language. 

12. Modern life is impossible without travelling. 

13. The century of some important inventions. 

14. Robotics is the branch of science.  

15. Machines that can substitute for humans. 

  

 

II. Writing. 

 

You should write your answer in about 150 - 180 words.  

 

1. Personal and biographical information. Important events in our live. 

2. Use of computer in everyday Life  

3. The famous scientists who worked in the field of information technology. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://everydayscience.blog/uses-computer-science-everyday-life/


4. Customs and traditions in the English-speaking countries  

5. Education systems in English speaking countries and Ukraine 

6. The most famous universities in the world 

7. Students` life and leisure in English-speaking countries. 

8. Variety of computer technology careers in the 21st century. Professions related to information 

technology.  

9. Traveling and tourism. The most popular tourist attractions in the world.  

10. Famous travelers. The major geographic discoveries. 

11. Famous explorers and their achievements and discoveries. 

12. Sports and healthy lifestyles.  Importance of Games and Sports in Student's Life. 

13. Health problems. Importance of information technology in medicine 

14. The great medical achievements in the history of mankind. 

15. Birth and history of cinema, theater. 

16. Outstanding movie actors and directors. Your favorite movie. 

17. Music. Favorite songs, music clips. Music and information technology. 

18. Art in the Information Age. Fine arts and outstanding artists. Museums and galleries of the world.  

19. Effective ways to learn a foreign language. The use of information technology in education. 

Machine translation systems. 

20. The role of foreign languages in your life. Importance and distribution of English in the world. 

Requirements for learning English.  

21. The world of the media. Printed media: newspapers and magazines. 

22. The media world. TV. 

23. Internet. Online access information sources and services. 

24. Recent IT developments in in the IT sector in English-speaking countries.  

25. Science in human life. 

26. Revolution in the field of information technology. 

27. The most important achievements in science in different historical epochs to the 21st century. 

28. Industry perspectives (cloning, nanotechnology, robotics, etc.). 

29. Advertising and the Internet. 

30. How people use the Internet. Internet cafes for fun and work. The Internet Rules of Etiquetteю 

 

Grammar 

 

1. Граматична структура сучасної англійської мови. Загальна класифікація частин мови. 

Порівняльний аналіз частин мови в сучасній англійській та українській мовах.  

2. Іменник. Складні іменники. Словотвір.  

3. Артикль. 

4. Особливості вираження теперішнього часу в англійській мові у порівнянні з 

українською мовою. 

5. Особливості вираження майбутнього часу в англійській мові у порівнянні з 

українською мовою. 

6. Особливості вираження минулого часу в англійській мові у порівнянні з українською 

мовою.  

7. Часи англійського дієслова в пасивному станію  

8. Узгодження часів англійського дієслова. Порівняльний аналіз перекладу різних форм 

дієслова в сучасній англійській та українській мовах. 

9. Прикметник. Прислівник. Числівник. Займенник.  

10. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук.  

11. Способи англійського дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Вживання умовного 

способу англійського дієслова у реченнях.  

12. Загальна характеристика неособових форм англійського дієслова. Інфінітив. Герундій. 

Дієприкметник.  

13. Модальні дієслова в сучасній англійській мові. Модальні дієслова з різними формами 

інфінітиву.  



14. Синтаксис як розділ граматики. Просте речення.  

15. Головні члени речення: підмет, присудок. 

16. Узгодження присудка з підметом. 

17. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Порядок слів. 

18. Складносурядне речення.  

19. Складнопідрядне речення. Порядок слів. Місце підрядного речення. Види підрядних 

речень. 

20. Пунктуація. Особливості порядку слів в англійській мові. Порівняльний аналіз 

синтаксису сучасної англійської та української мов. 
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