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Критерії оцінювання 

Кількість 

балів 

Оцінка Значення оцінки 

36-40 

балів 

«відмінно» 

А 

Виявлено повні та міцні знання матеріалу в 

обсязі, що визначено програмою, високий 

рівень автоматизованості та стійкості мовних 

навичок (мовленнєва компетентність); 

розвинені вміння та стратегії мовленнєвої 

поведінки; високий рівень сформованості 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетентності, що забезпечує ефективне 

спілкування в різних комунікативних 

ситуаціях; розвинене вміння спілкуватися на 

професійні теми іноземною мовою в 

стандартних ситуаціях спілкування. 

33-35 

балів 

«добре» 

В 

Констатовано достатньо високий рівень знань 

програмового матеріалу та відповідний рівень 

автоматизованості та стійкості мовних навичок 

(мовленнєва компетентність); достатньо 

розвинені мовленнєві вміння та стратегії 

мовленнєвої поведінки (мовленнєва 

компетентність), країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та 



професійна іншомовна компетентність на 

рівнях, які в цілому забезпечують ефективне 

спілкування. Водночас оцінювання виявило 

незначні та поодинокі недоліки у володінні 

мовленнєвою діяльністю та окремі прогалини у 

знаннях. 

30-32 бали «добре» 

С 

Констатовано середній рівень знань матеріалу, 

що визначено програмою, та відповідний 

рівень автоматизованості і стійкості мовних 

навичок (мовленнєва компетентність); рівні 

сформованості мовленнєвих вмінь і стратегій 

мовленнєвої поведінки (мовленнєва 

компетентність), країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та 

професійна іншомовна компетентність, які 

забезпечують нормальну комунікацію. 

Водночас оцінювання виявило недоліки у 

володінні мовленнєвою діяльністю та 

прогалини в знаннях. 

27-29 

балів 

«задовільно» 

D 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що 

визначено програмою та відповідно достатній 

рівень автоматизованості і стійкості мовних 

навичок (мовленнєва компетентність), 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетентності та професійної іншомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють 

спілкування в комунікативних ситуаціях. 

Водночас оцінювання виявило поверхову 

обізнаність з мовленнєвою системою та 

невисокий рівень автоматизованості та 

стійкості мовних навичок, суттєві недоліки у 

мовленнєвій діяльності та іншомовному 

професійно-орієнтованому спілкуванні, 

відчутні прогалини в знаннях у сфері 

країнознавства і лінгвокраїнознавства. 

24-26 

балів 

«задовільно» 

Е 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що 

визначено програмою та відповідно достатній 

рівень автоматизованості і стійкості 

мовленнєвих навичок (мовленнєва 

компетентність); рівні сформованості 

мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої 

поведінки (мовленнєва компетентність), 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетентності та професійної іншомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють 



спілкування з носіями мови. Водночас 

оцінювання виявило низький рівень 

автоматизованості та стійкості мовленнєвих 

навичок та системні недоліки у мовленнєвій 

діяльності та іншомовному професійно-

орієнтованому спілкуванні, а також значні 

прогалини в знаннях. 

менше 

24 балів 

«незадовільно» Виявлено недостатній обсяг знань 

програмового матеріалу та відповідно низький 

рівень автоматизованості і стійкості 

мовленнєвих навичок (мовленнєва 

компетентність); сформованість мовленнєвих 

вмінь і стратегій мовленнєвої поведінки 

(мовленнєва компетентність), країнознавча та 

лінгвокраїнознавча компетентності та 

професійна іншомовна компетентність на 

рівнях, які не можуть забезпечити адекватне 

спілкування в комунікативних ситуаціях. 

 

Перелік допоміжних матеріалів для підготовки до екзамену: 

1. Cunningham S. Cutting Edge. Student’s Book. Intermediate / Sarah 

Cunningham, Peter Moor, Janathan Bygrave. – Pearson, 2013. – 175 p. 

2. Davis F. Active Grammar. Level 2 / Fiona Davis, Wayne Rimmer. – 

Cambridge University Pres, 2015. – 215 p. 

3. Cunningham S. Cutting Edge. Student’s Book. Elementary / Sarah 

Cunningham, Peter Moor, Janathan Bygrave. – Pearson, 2013. – 175 p. 

4. Davis F. Active Grammar. Level 1 / Fiona Davis, Wayne Rimmer. – 

Cambridge University Pres, 2015. – 199 p. 

 

 

Орієнтовний перелік питань 

Тест з граматики. 

1. At the station they ... by a man from the travel bureau. 

a) were met 

b) met 

c) had met 

d) are meeting 

2. Hockey … in winter. 

a) was played 

b) is played 

c) is playing 

d) to be played 



3. I …. to join the sport club. 

a) have advised 

b) is advised 

c) was advised 

d) advised 

4. When I came home the dinner …. already ….cooked. 

a) was cooked 

b) had been 

c) has been 

d) cooking 

5. This novel ... already ... translated in five languages. 

a) had been 

b) are 

c) has been 

d) is 

6. He ... not seen by any body yesterday. 

a) was 

b) is 

c) has 

d) had been 

7. The poems of Robert Burns … in many countries of the world. 

a) have translated 

b) are translated 

c) were translated 

d) translated 

8. This cinema … built before we came to this town. 

a) was 

b) has been 

c) had been 

d) will be 

9. Many houses … in our town every year. 

a) are built 

b) were built 

c) have built 

d) is building 

 

1. I didn't like the book; it rather dull. The film is … 

a) as interesting     b) more interesting        c) the most interesting 

2. I like decent people … serious ones. 

a) as much as        b) as more as c) more 

3. They've got …money than they need. 

a) less  b) the least c) little 

4. I like skiing … as skating. 

a) more b) as much c) as more 



5. Jim is not very tall. His brother Alec is … 

a) as tall  b) taller c) the tallest 

6. I like both football and baseball but I prefer …  

a) the last. b) the latter c) the least 

7. Leo drives a car well, but Collin does it … 

a) the best b) better c) as well 

8. "This is … place to cross the street in," the policeman warned us. 

a) more dangerous b) the most dangerous  c) so dangerous 

9. Richard and Timothy don't know many people at the party. Lionel and David 

know … 

a) more b) the most c) as many 

10. Ben doesn't work very hard; Bill works …  

a) the hardest        b) more harder c) harder 
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