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Студентам пропонується виконати 40 тестових завдань, а саме 20 лексико-граматичних і 20
завдань на розуміння текстів професійного спрямування.  Лексико-граматичні  завдання
відповідають  змістовому  модулю  «Практичний  курс  англійської  мови»  і
передбачають  вибір  однієї  правильної  відповіді  із  чотирьох  запропонованих
відповідей.  Завдання  на  розуміння  текстів  професійного  спрямування  відповідають
змістовому  модулю  «Англійська  мова  електронного  спілкування»  і  передбачають
вибір  однієї  правильної  відповіді  із  трьох  запропонованих  відповідей,  що
стосуються  зазначеного  запитання  відповідно  до  поданого  уривку  тексту.  Правильна
відповідь одного  тестового завдання  оцінюється  в  1  бал.  Максимальна кількість  балів  за
тестування - 40. Тестові завдання враховують практичне володіння англійською мовою на
основі теоретичних знань. 

Формулювання екзаменаційних питань
Зразок

 Лексико-граматичні завдання  

Choose the correct option. (Виберіть правильний варіант відповіді).

 1. An __________ person is someone behaving in an unpleasant or rude way because he 
thinks he is more important than other people.

A athletic B аccurate C arrogant D ambiguous

2. After five hours, the fire-fighters __________ put out the fire.
A could B were able to C managed D succeeded

Завдання на розуміння текстів професійного спрямування

Choose the correct answer to the suggested question according to the given text extract. (Виберіть 
правильний варіант відповіді на запропоноване запитання відповідно до поданого уривку 
тексту).



1. Question: What are the main responsibilities of the middle managers?
Text  “The profession of  a  manager”.  Middle managers find ways to help first-line managers
and non-managerial employees better utilize resources to reduce manufacturing costs or improve
customer  service.  They  also  evaluate  whether  the  goals  that  the  organization  is  pursuing  are
appropriate and suggest to top managers ways in which these goals should be changed. The major
part  of  a  middle  manager’s  job  is  to  develop  and  fine-tune  skills  and  know-how,  such  as
manufacturing or marketing expertise, that allow the organization to be effective and efficient.

А. They occupy the highest positions at an organization, they establish organizational goals, such as
which goods and services the company should produce;  they decide how different  departments
should interact; they are responsible for performance of all departments and for success or failure of
an organization.

B.They provide guidance  to  lower-level managers and inspire  them to perform better. They are
responsible for designing and implementing operating processes for teams of staff members. They
administer day-to-day routines, monitors performance, make sure everything is done in compliance
with organization's needs and report to top managers.

 C.  They are responsible for the daily supervision of the non-managerial employees who perform
many of the specific activities necessary to produce goods and services. They are responsible for
ensuring that their team meets the objectives of the organization.

Орієнтовний перелік лексичних тем:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1. Університети  і  подальша  освіта  в  Україні  та  закордоном.  Universities  and  Further

Education in Ukraine and abroad.
2. Міжнародна співпраця та дослідницькі поїздки.  International cooperation and research

visits.
3. Проживання та робота за кордоном. Living and Working Abroad.
4. Ділові подорожі та відрядження. Business Travels and Business Trips. 
5. Корпоративна культура. The Corporate Culture. 
6. Наука та технологія. Science and Technology.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНГЛІЙСЬКА МОВА ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ
1. Інформаційні технології в освіті. Informational Technologies in Education.
2. Комп’ютери у навчанні та вдома. Computers in present studying and modern homes.
3. Переваги та недоліки Інтернету. Pros and cons of the Іnternet.
4. Електронна пошта. E-mail.
5. Інформаційні технології в управлінні. Information Technologies in Management.

Орієнтовний перелік граматичних тем:

1. Present tenses. 
2. Past tenses.
3. Future tenses.
4. Present and past habits.
5. Indirect speech.
6. Passives.
7. Conditionals.
8. Gerunds and infinitives.
9. Modal verbs.
10. Obligation, necessity, permission.
11. Present and past ability.
12. Nouns. Verbs.



13. Adjectives. Adverbs.

Критерії оцінювання:

Кількість балів Оцінка

37-40 балів  A «відмінно»

34-36 балів  B «дуже добре»

30-33 балів C «добре»

27-29 балів D «задовільно»

24-26 балів E «задовільно»

менше 24 балів F «незадовільно»
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