
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Кафедра іноземних мов 
 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Іноземна мова» 

 

 

Курс: І 

Спеціальність: математика. 

Форма проведення: письмова.  

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

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

Критерії оцінювання:   

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки  

37-40 

балів (А)  

Відмінно  Допущено не більше 2 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді повні. Студент 

демонструє глибокі та міцні знання матеріалу в 

заданому обсязі, вільно виконує практичні 

завдання, передбачені навчальною програмою; 

виявляє креативний підхід до написання есе. 

34-36 (B) 

балів 

Добре  

(дуже добре)  

Допущено не більше 3 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент виконує практичне 

завдання на достатньому рівні.  

30-33 бали 

(С) 

Добре Допущено не більше 4 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент виконує практичне 

завдання на достатньому рівні.  

27-29 

балів (D) 

Задовільно  Допущено не більше 5 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент виявляє поверхову 

обізнаність з матеріалом, передбаченим 

навчальною програмою; допускає суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань. 

24-26 

балів (Е) 

Задовільно 

(достатньо)  

Допущено не більше 6 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді зі значними суттєвими 

неточностями. Студент виявляє поверхову 

обізнаність з матеріалом, передбаченим 

навчальною програмою; допускає суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань. 

менше 24 

балів (FX) 

Незадовільно  Допущено більше 6 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент виконує практичне 

завдання на низькому рівні.  



Перелік допоміжних матеріалів (дозволяється користування будь яким 

двомовним перекладним словником  для виконання практичного завдання):  

1. Українсько-англійський, англо-український словник :  словник :  / [авт.-

уклад. Сидоренко О.] – К. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 640 с.  

2. English-Ukrainian, Ukrainian-English Modern Dictionary : Сучасний 

словник англо-український, українсько-англійський : словник :  / 

[авт.-уклад. Федієнко В., Зубков М., Мюллер В .] – Х.: Школа, 2012. – 944 

с.  
 

Орієнтовний перелік питань:  

 

1. Dwell on your future profession. Explain your choice.  

2. What are the prospects of your future profession? 

3. What are the prospects of employment in the computer field? 

4. What are the pros and cons in combing studies and working? 

5. What is the most valuable invention in the history of the mankind? 

6. What role does the computer play in everyday life? 

7. What are the new technologies of the XXI century in the computer field? 

8. What does the ubiquitous computing mean? Offer futuristic prognosis. 

9. What is Artificial Intelligence? Dwell on the benefits of practical application.  

10. Give futuristic prognosis of nanotechnologies development. 

11. How would you define cyber crimes? What are the dangers of crimes in the 

computer field? 

12. What is the identity theft? Dwell on the necessity of personal security. 

13.  What is generation gap? What are the possible ways to overcome generation 

gap between teenagers and their parents? Offer some solutions.  

14. What is the difference in the male and female approach in business? Dwell on 

the shifting of woman place in the modern society. 

15. Which is the most important thing for a happy life: a lot of money, good health, 

a close family or an important job? 

16. What are the negative aspects of society influence? Dwell on youth 

delinquency, teenage mothers and addictions. 

17. What is your attitude to idols and celebrities? Think about the concept of fame 

and being famous. 

18. How would you define an intelligent person? What are the features of the 

human intelligence? 

19. What country would you like to visit going abroad and why? 

20. Which film do you consider worth watching?  

21. What are the benefits and concerns about gaming? 

22. Is there any educational effect in gaming? Dwell on positive and negative 

impact of gaming. 

23.  What is the place of Ukraine in global world? 

24. What are the benefits and concerns about eurointegration of Ukraine? 

25. What are the global problems of humanity? What are the benefits and concerns 

about globalization? 
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