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Курс:V 
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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 мовних 

навичок (мовна компетенція); розвинені 

вміння і стратегії мовленнєвої поведінки; 

високий рівень сформованості 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій, що забезпечує ефективне 

спілкування в різних комунікативних 

ситуаціях;  розвинене вміння спілкуватися 

на професійні теми іноземною мовою в 

стандартних ситуаціях спілкування.  

 

33-35 

балів 
«добре» 

B 

Констатовано достатньо високий рівень 

знань програмового матеріалу та 

відповідний рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); достатньо розвинені 

мовленнєві вміння і 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 в знаннях мови.     

 

30-32 «добре» Констатовано середній рівень знань 



балів С 

 

матеріалу, що визначено програмою, та 

відповідний рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); 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 мови.     

 

27-29 

балів 
«задовільно» 

D 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, 

що визначено програмою та відповідно 

достатній рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); рівні сформованості 

мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої 

поведінки (мовленнєва компетенція), 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій та професійної іншомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють  

спілкування в комунікативних ситуаціях. 

Водночас оцінювання виявило поверхову 

обізнаність з  мовною 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 мовних навичок (мовна 

компетенція); рівні сформованості 

мовленнєвих вмінь і стратегій мовленнєвої 

поведінки (мовленнєва компетенція), 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій та професійної іншомовної 

компетентності, які загалом уможливлюють  

спілкування з носіями мови в 

комунікативних ситуаціях.  Водночас 

оцінювання виявило низький рівень 

автоматизованості та стійкості мовних 

навичок та системні недоліки у мовленнєвій 

діяльності та іншомовному професійно-

орієнтованому спілкуванні, а також значні 

прогалини в знаннях у сфері країнознавства 

і лінгвокраїнознавства.  

 

 



менше 24 

балів 
«незадо-

вільно» 

 

Виявлено недостатній обсяг знань 

програмового матеріалу та відповідно 

низький рівень автоматизованості і 

стійкості мовних навичок (мовна 

компетенція); 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: не дозволяється. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

І. Тестові завдання. 

Лексико-граматичний тест включає питання відкритого і закритого типу. Кількість питань 

n=40. Кількість спроб – 1. Максимальна кількість балів – 20.   

 

1. Choose the correct word to fill in the gap.  

 

I don't need this book anymore. You … keep it. 

a) may not  

b) must  

c) should  

d) can 

 

II Writing. 

Написання письмового завдання. Максимальна кількість балів – 20. 

 

Орієнтовний перелік лексичних та граматичних тем:  

  

1. Writing a CV and a covering letter 

2. A letter of enquiry 

3. Describing charts, graphs, talking about changes. 

4. Buying into a franchise 

5. Tense forms 

6. What is a manager? 

7. Successful companies 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри англійської мови 

протокол №3   від 4 листопада  2020 р. 

 

 

Екзаменатор:                                                        Н.О. Павленко                                                                                                

Завідувач кафедри:                                              Д.В. Ольшанський 


