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Кафедра англійської мови 
 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  
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«Іноземна мова» 

 

 

Курс: І (2017-2018 р.н.) 

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Форма проведення: комбінована. 

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 
«задовіль-

но» 

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: 

Дозволено користуватися англомовним словником:  

 

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

 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 



І. Reading materials (10 points) 

 

1. Buckingham Palace 

2. Edinburgh 

3. Bristol 

4. Lord Mayor of London 

5. The Royal Academy 

6. Cambridge University 

7. London Fogs 

8. The Welsh National Game 

9. St. Paul’s Cathedra1 

10. Tower Bridge 

11. Animal Inhabitants of the British Isles 

12. John Lenon 

13. Youth and Recreation in Britain 

14. London’s Artistic Attractions 

15. The Arts in Britain 

16. The Cleanest Place in the World 

17. Scotland Yard 

18. The Houses of Parliament 

19. Trafalgar Square 

20. Hyde Park 

 

II. Grammar Test (20 points) 

 

III. Speaking on the Topic. (10 points)  
 

1. Higher Education in Ukraine. 

2. University Life and Your Favourite Subjects.  

3. Means, Types, Functions and Development of Communication. 

4. The Profession of a Therapeutist: Personal Features. 

5. Application for a Job: Knowledge, Experience, Skills and Abilities. 

6. Hierarchy of Needs: Reasons that People Work. 

7. Creative Activity, Environment and People. 

8. Great Inventions and Discoveries. 

9. Travelling and its Ways. 

10. Brain and its Main Processes. 

11. Types of Memory and Ways of Improving it. 

12. Healthy Way of Life. 

13. Kinds of Sport. 

14. National Cuisine. 

15. Healthy Food. 

16. Your Impressions of Visiting Some Academic or Life Events (Places). 

17. Kinds of Diseases. 

18. Ways of Prediction Diseases. 

19. Ways of Treatment Diseases. 

20. Human Body: Internal Organs. 

 

Екзаменатор:                                                             О.І. Браткова 

 

Завідувач кафедри:                                                   Д.В. Ольшанський  


