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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 Констатовано середній рівень знань матеріалу, що визначено 

програмою, та відповідний рівень автоматизованості і стійкості 



балів 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 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. 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: не дозволяється. 

Опис проведення підсумкового оцінювання 

Підсумкове оцінювання (екзамен) складається з двох завдань: 

I. Тест множинний вибір на розуміння прочитаного профорієнтованого 

тексту включає питання закритого типу. Кількість питань n=8. Кількість 

спроб – 1. Максимальна кількість балів – 20. Форма виконання - письмова. 

II. Есе на запропоновану тему. Максимальна кількість балів – 20. Аспекти 

оцінки: відповідність, зв'язність, граматична компетентність, лексична 

компетентність. Форма виконання - письмова. 

 I. Тестові завдання. Максимальна кількість балів – 20. 

Зразок тестових питань: 

1. Множинний вибір. Multiple Choice Reading Comprehension Question: 

Geometrical patterns that are repeated at small scales to generate irregular shapes of some nature 
objects are called 

 
 
Виберіть одну відповідь: 

a. digital art. 

b. patterns. 

c. computer animation. 

d. fractals. 

 

II. Аргументативне есе. Написання твору. Максимальна кількість балів 

– 20. 

A For and Against Essay Writing: 

Write a for and against essay on the following topic What are the new technologies of the XXI 
century in the computer field? Offer futuristic prognosis (180-250 words). 

Recommendations: 

 provide a short introduction on the new IT based trends and their effect 

on contemporary lifestyle; 

 review some breakthroughs of the 21st century which concern innovative technologies; 

 visualize the future in the computer supported sectors of economy; 



 ground new job-market tendencies; 

 summarize the key ideas of your essay.     

 

Орієнтовний перелік питань:  

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

2. What is your appearance and personality? What kind of friend are you?   

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

4. Dwell on the field of practical application of mathematics. 

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

advantages and disadvantages of technological advances?  

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

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

between teenagers and their parents? Offer some solutions.  

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

of woman place in the modern society. 

13. What are the negative aspects of society influence? Dwell on youth delinquency, teenage 

mothers and addictions. 

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

famous. 

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

intelligence? 

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

17. Which film do you consider worth watching?  

18. Is there any educational effect in gaming? Dwell on positive and negative impact of 

gaming. 

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

20. What are the benefits and concerns about eur integration of Ukraine? 

21. What are the benefits and concerns about globalization? 

22. Healthy lifestyle: sound mind in a sound body. 

23. Offer some tips How to be successful during a job interview. 

24. How adventurous are you? Is taking risks always sensible? 

25. What are the dangers of crimes in the computer field? 
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