
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Факультет права та міжнародних відносин  

 

Кафедра іноземних мов 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

 

Іноземна мова 

 

 

Курс: І 

Спеціальність: Економіка 051 

Освітня програма:  051.00.01 Економіка міста. Урбаністика  

Освітній рівень: перший бакалаврський  

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 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 

балів 
«добре» 

С 

 

Констатовано середній рівень знань 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. 

 

 

  Eкзамен проводиться у формі онлайн тестування та складається з  

60 питань (40 балів). 
 

 

Приклад питань: 

 

 

Match words with their definitions: 

 

 Footbridge  

a)bridge for heavy cars b)bridge for people  c) very high bridge 

 

Use correct word order: 

1. influence/ that/ It/ is / mood /not/ a /secret /our /meals  /our 



      _____________________________________________________________ 

 

2. lifestyle /you/ from learn/ /your/ grandparents'/ food /choices /and/ Can? 

_____________________________________________________________ 

 

3. and /noodles/ Japanese / the/ two /primary/meals /of/ the / diet /Rice/are 

_____________________________________________________________ 

 

 

Choose correct word:  

 

baggy /sole /price-tag /raincoat /ugly 

_____of her feet  as soft as lotos petrals.  

She alwas put _____ off new clothes, while I can forget to do this.   

This dress is too _____ you look like sack in it! 

 

 

 

 

 

 

Оріентовний перелік лексичних тем:  
 

Тема 1. Стиль життя особистості. Важливі події в нашому житті. Повідомлення 

особистісної та біографічної інформації. Захоплення як грані особистості. 

 

Тема 2. Студентське життя в університеті. Розпорядок дня та управління часом студента. 

Наукові товариства, гуртки і факультативи. Студентське дозвілля.  

 

 

Тема 3.Стосунки (між членами сім’ї, друзями, подружжя). Коло спілкування (друзі, 

знайомі). Конфлікти в сім’ї та їх розв’язання (конфлікт поколінь). 

 

 

 

Тема 4. Заняття спортом та здоровий спосіб життя. Спорт великих досягнень та проблеми 

великого спорту. Боротьба зі шкідливими звичками, оздоровчі практики, гігієна. Здорове 

харчування. 

 

 

Тема 5. Медицина і система охорони здоров’я. Страхова медицина. Проблеми зі 

здоров’ям, хвороби та її лікування. 

 
 

Тема 6.Гроші і покупки. Банківські послуги Доходи і витрати. Сучасне суспільство 

споживачів. Брендова продукція. Реклама та маркетинг. Онлайн-шопінг та інтернет-

банкінг. 

 

Тема 7. Подорожі і туризм. Місто та село. Помешкання.  



 

 

Тема 8.Зображувальне мистецтво та література. Кіно, театр, мюзикл, опера, балет. 

Видатні кіноактори і режисери. Течії і жанри в мистецтві і літературі. Улюблені 

письменники і книги.. Жанри кіно. Сучасний кінематограф і класика. 

 
 

Тема 9.Робота і професії. Традиційні і незвичні професії. Кар’єрні сходи. Професійні 

вимоги до сучасного фахівця. Найуспішніші професіонали світу. 

 

 

Тема 10.Світ засобів масової інформації. Друковані ЗМІ: газети і журнали. Телебачення. 

Інтернет ЗМІ. 

 

Тема 11. Система шкільної і вищої освіти. 

 

Тема 12. Закон і злочин. Види злочинів та злочинців. 

  

Тема 13.Розвиток науки і технологій в сучасному світі. Наука і техніка в житті людини. 

 

Тема 14. Природа та екологія. Проблеми оточуючого середовища та екологічні 

організації. Заповідники і національні парки. Рідкісні види флори і фауни. Природні та 

техногенні катастрофи та стихійні лиха. 

 

Тема 15.Україна в сучасному світі 

 

 

Тема 16.Світова економіка та міжнародна політика. Інтеграційні процеси у світі. 
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