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Кіль-

кість 

балів 

Значення оцінки 

 

36-40 

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. 

33-35 

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.  

30-32 

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.   

27-29 

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.  

24-26 

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.  

менше 

24 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. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ТА СТРУКТУРА 

ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Eкзамен складается з 60 питань  на заповнення пропусків з множним 

вибором на лексико-граматичну лінгвістичну компетенцію  в системі MOODLE 

(ЕНК:Іноземна мова у професійному спілкуванні , 3курс, ЖУР, заочна) 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6589.  

З 60 завдань 20 завдань  відповідають рівню C1, 40 завдань відповідають 

рівню B2. Кожне завдання рівню C1 оцінюється в 1 бал, кожне завдання рівню B2 

оцінюється в 0.50 бали. Загальна кількість балів за тест 40 балів. Загальний час 

проходження тесту 80 хвилин. Студент  може витратити більш часу на  більш 

складні питання у тесті.  

Студентам пропонується прочитати завдання, проаналізувати 4 варіанти  на 

вибір які найбільш відповідають лексико-граматичному контексту завдання, 

вибрати правильний варіант відповіді (A.B.C.D) і натиснути на нього (For each 

question, choose which of the four possible answers fits the space best and write THE 

CORRECT LETTER into the empty box).  

Студенти 3 курсу спеціальності ЖУР заочного відділення повинні 

продемонструвати сформованість комунікативної  та лінгвістичної компетенції на 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6589


рівні B2, засвоєння лексико-граматичного, ідіоматичного та тематичного матеріалу в 

процесі оволодіння іноземною мовою згідно програми ІІІ курсу заочної форми навчання 

«Іноземна мова у професійному спілкуванні». 

Це випробовування з іноземної мови проводиться у вигляді електронного 

тестування, яке дозволяє перевірити вміння використовувати набуті знання з граматики і 

лексики іноземної мови у мовному контексті. Граматичний матеріал перевіряється у 

взаємозв’язку з лексичним. Для успішного виконання тестових завдань студенти повинні 

мати знання:  

 лексики загального, академічного та професійного спрямування;  

 мовних форм, властивих для офіційного та розмовного стилів; 

 граматичних явищ і структур (рівень B2);  

 правил синтаксису. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Для виконання тестових завдань студентам слід мати знання з наступного 

граматичного матеріалу: 

 

Іменник (The Noun) 

Артикль (The Article) 

Дієслово (The Verb): 

a) Часи дієслів (Verb Tenses)  

b) Фразові дієслова (Рhrasal Verbs) 

c) Модальні дієслова (Modal Verbs) 

d) Пасивний стан (Passive Voice) 

e) Узгодження часів (The Sequence of Tenses) 

f) Умовнi речення (Conditional Sentences) 

g) Наказовий спосіб (Imperative Mood) 

Прикметник (Adjective) 

Прислівник (Adverb) 

Применник (Preposition) 

Типи питальних речень (The types of questions) 

 

 Для виконання тестових завдань студентам слід мати знання з наступного 

лексичного матеріалу: 

 

 JOURNALISM: PROFESSION OF A REPORTER / ПРОФЕСІЯ РЕПОРТЕРА В 

ЖУРНАЛІСТИЦІ.  

 Success in interviewing. / Успіх в проведенні інтерв'ю.  

 Press conferences. / Прес-конференції. Press conference. Ways to success.  

 Advice for a cub reporter. / Поради для репортера-початківця. Tips for a cub reporter 

in asking questions. 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Дозволено користуватися англомовним словником:  

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

 



 

ОРІЄНТОВНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 

The reporter can obtain an interview with a person difficult ________by means of a letter from 

another prominent person.  

a. to recollect 

b. to enlarge 

c.  to perform 

d. To approach 

Modern conditions such as diabetes and alcohol abuse caused life ________ to fall in some 

countries. 

a. expectancy 

b. expectation 

c. prediction 

d. forecast 

 

You should _______advantage of our special offer  for an exclusive interview while we have it, 

Mrs. Foulkes. 

a.        keep 

b.        take 

c.        hold 

d.        have 

 

Lance is ________ knowledgeable on this subject. 

a. smartly 

b. powerfully 

c. firmly 

d. highly 

 

I need a good explanation of all the costs ________ in buying a new car. 

a. affected 

b. involved 

c. concerned 

d. meant 

 

There was a ________ debate about the Middle East, then they moved to a vote. 

a. lively 

b. flexible 

c. main 

d. nimble 

 

The doctor told him to lose weight quickly or pay the ________ later in life. 

a. fee 

b. fine 



c. price 

d. cost 

 

Jet lag causes problems with our ________ clock. 

a. biological 

b. botanical 

c. natural 

d. rhythmical 

 

The course also _______a few lessons specifically for those interested in going to live in Spain. 

a.        includes 

b.        consists 

c.        contains 

d.        pertains 

 

Overall, six universities have accepted my application but I ______to go to Chicago because my 

aunt and uncle live there. 

a.        ignore 

b.        prefer 

c.        like 

d.        enjoy 

 

This machine ________ the user's eye and can confirm identity. 

a.     regards 

b.     gazes 

c.     scans 

d.     views 
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