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Факультет права та міжнародних відносин  

Кафедра іноземних мов 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  
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Курс: І 

Спеціальність: 125 Кібербезпека 

Освітня програма: 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Форма проведення: комп’ютерне тестування, письмова. 

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

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

 

Кількість 

балів 

Значення оцінки  

37-40 

балів 

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. Допущено не більше 2 помилок у тестових 

завданнях. Відмінний рівень знань та умінь  в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками  

36-31 

балів 

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.    

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Студент 

володіє теоретичним матеріалом, досить високий рівень знань та 

умінь в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих помилок  

30-27 

балів 

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. 

Допущено не більше 5 помилок у тестових завданнях.  Студент 

володіє теоретичним матеріалом, достатньо високий рівень знань та 

умінь в межах обов’язкового матеріалу  

26-22 

балів 

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. Допущено не більше 7 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими неточностями. Студент володіє 

матеріалом на досить низькому рівні.  

21-18 

балів 

Виявлено достатній обсяг знань матеріалу, що визначено програмою 

та відповідно достатній рівень автоматизованості і стійкості мовни х 

навичок (мовна компетенція); рівні сформованості мовленнєвих 

вмінь і стратегій мовленнєвої поведінки (мовленнєва компетенція), 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій та професійної 

іншомовної компетентності, які загалом уможливлюють  спілкуванн я 

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. 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє матеріалом на низькому 

рівні.  

17-1 

балів 

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. Допущено 

більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді зі значною 

кількістю недоліків. Студент виконує завдання на низькому рівні.  

 

Перелік допоміжних матеріалів:  

Дозволено користуватися англомовним словником:  

1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 4 -th edition. Oxford University 

Press. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

 

І. Тестові завдання.  



Лексико-граматичний тест включає питання відкритого і закритого типу. 

Кількість питань n=50. Кількість спроб – 1. Максимальна кількість балів – 25. 

 

Зразок тестових питань: 

 

1. Match the words or phrases with the definitions  

 

a fast, uncontrollable response  Відповідь 1
reflex

 

integrates and processes this information, uses the 

information to direct behavior.  Відповідь 2
brain

 

allows the brain to communicate with the rest of the body Відповідь 3
spinal cord

 

 

2. Choose the correct variant 

 

If you ... me, I... in real trouble last year.                          

Виберіть одну відповідь: 

a. didn't help, would have been 

b. hadn't helped, would have been 

c. didn't help, would be 

d. hadn't helped, would be 

 

3. The CNS is made of all the nerves outside of the brain and spinal cord.  

Виберіть одну відповідь: 

Правильно 

Неправильно 

 

4. The ..........................  contains all the nerves outside of the brain and spinal cord. 

Відповідь:  

 

 

Grammar topics: 

1. Articles: marked, unmarked and zero articles. Use of articles with common and 

proper names. 

2. Past Tenses. Active. Gerund. 

3. Future Tenses. Active. Infinitive. 

4. English time system (general information). 

5. English time system (Present Tenses). Active. 

6. Present tenses. Different ways of expressing the present tense. 

7. Degrees of comparison of adjectives. 

8. Question. Types of questions. Building questions. 

9. Complex sentences. Complex sentences with contracted circumstances of purpose, 

result, etc. 

10.  Complex sentences of time and conditions. 



11.  Modal verbs to express prohibition and permission. 

12.  Conditional sentences of time. 

13.  Modal verbs to express advice. 

14.  Ways of making predictions. Conditional sentences. 

15.  Conditional sentences of 3 and 4 types. 

16.  Adjectives and adverbs participles (Participle clauses). 

17.  Prepositions. Combinations with verbs. Verbal phrases. Typology of verb phrases. 

18.  Nouns. Countable and uncountable nouns. Abstract and concrete nouns. The 

problem of the number and gender of nouns. 

19.  Modal verbs to express possibility and permission. 

20. Conjunctions and words used to connect sentences and phrases. Impersonal 

sentences. 

 

Lexical topics: 

1. Іноземна мова у сфері інформаційних технологій. Важливість англійської 

мови для спеціалістів в галузі ІКТ та кібербезпеки. 

2. Користувачі комп’ютера. Способи та потреби використання комп’ютера. 

3. Архітектура комп'ютера. 

4. Периферійне обладнання комп'ютера. 

5. Операційна система. 

6. Графічний інтерфейс. 

7. Програмне забезпечення. 

8. Мультимедія. 

9. Комп’ютерні мережі. 

10.  Інтернет. 

11.  Світова комп’ютерна мережа. 

12.  Веб-сайти. Створення та підтримка роботи веб-сайтів. 

13.  Системи зв’язку. 

14.  Системне адміністрування. 

15.  Безпека інформаційних та комунікаційних систем.  

16. Розробка програмного забезпечення. 

17.  Професії у сфері ІКТ. 

18.  Інновації у сфері ІКТ. 

19.  Майбутнє ІКТ. 

 

II Writing.  

 

Написання твору. Максимальна кількість балів – 15. 

 

Write a description of known large-scale cyberattacks. Write in more details about one 

of them. You should write your answer in about 150 words. 

 

 

Екзаменатор:                                                        А. І. Браєвська 

Завідувач кафедри:                                              Д.В. Ольшанський  


