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Київський університету імені 
Бориса Грінченка 

 

Кафедра іноземних мов Павлюк Роман Олександрович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри іноземних мов 
Кисельова Ірина Іллівна, старший викладач кафедри іноземних 
мов 
Ленчук Дар’я Ігорівна, викладач кафедри іноземних мов 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Іноземна мова» 

Курс 1 

Спеціальність (спеціалізація) 016 Спеціальна освіта, 016.01 Логопедія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланням: 
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26276 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзамен має на меті перевірку сформованості загальних та 

спеціальних компетентностей та програмових результатів 

відповідно до освітньопрофесійної програми. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми (016.01.01 

Логопедія) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, дисципліна 

«Іноземна мова» забезпечує формування таких загальних та 

спеціальних компетентностей: 

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

ЗК 6 Здатність використовувати інформаційні та 

комунікативні  технології; 

ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 8 Здатність працювати в команді; 

ЗК 9 Здатність до особистісної взаємодії; 

ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань; 

СК 2 Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної 

освіти; 

СК 3 Здатність застосовувати психолого-педагогічні, 

дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері 

професійної діяльності; 

СК 15 Здатність аргументовано відстоювати власні 

професійні переконання, дотримуватись їх у власній фаховій 

діяльності; 

СК 16 Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми (016.01.01 

Логопедія) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, дисципліна 



«Іноземна мова» забезпечує оволодіння такими програмовими 

результатами навчання: 

РН 2 Здійсновати пошук, аналіз і синтез інформації з різних 

джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

РН 5 Розуміти принципи, методи, форми та сутність 

організації освітньо-корекційного процесу в різних типах 

закладів; 

РН 7 Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами 

у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та 

професійним дискурсом; 

РН 17 Мати навички самостійного навчання та пошуку 

необхідної інформації; 

РН 25 Демонструвати соціально-відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та громадській діяльності. 
 

Критерії оцінювання:  
Тест складається із 40 питань. Загальна максимальна 

кількість балів (40 балів) визначається кількістю правильних 
відповідей. 1 правильна відповідь = 1 бал. Критерії оцінювання 
відповіді: 40-36 балів - відповідає структурі, правильність та 
логічність висловлювання, граматичне та стилістичне правильне 
оформлення писемного мовлення, повнота викладу матеріалу. 
35-30 балів - не повністю відповідає стурктурі, неточність у 
висловлюваннях, не значні огріхи у граматичному та 
стилістичному оформленні писемного мовлення. 29-20 балів - 
структура порушена, неточність у висловлюваннях, значні 
огріхи у граматичному та стилістичному оформленні писемного 
мовлення. 19-0 балів - не відповідає структурі, невідповідність 
граматичного та стилістичного оформлення писемного 
мовлення. 

Перелік допоміжних 
матеріалів: 

- 

Орієнтовний 
перелік питань: 

Для виконання тестових завдань студентам слід мати 

знання з наступних лексичних тем: 

Choosing a career (Вибір кар’єри) 

The profession of а speech therapist (“Професія логопед”). 

The causes of diseases. (Причини хвороб). 

Health service system in Ukraine. (Система охорони здоров’я в 

Україні). 

Health service system in Great Britain (Система охорони здоров’я 

Великобританії 

Educational system of the USA (secondary and higher education). 

Система освіти США 

Health is the biggest wealth. (Здоров’я – найбільше благо). 

To be healthy – advice of specialists. (Бути здоровим – поради 

спеціалістів).  

Secondary and higher education in Great Britain (Середня та 

вища освіта в Великобританії) 

Secondary and higher education in Ukraine. (Середня та вища 

освіта в в Україні) 



Disabilities. (Розлади) 

Learning disabilities (Розлади в навчанні). 

Children with communication disorders. (Діти з розладом 

комунікативної сфери) 

Types of families in the modern world (Сім’я. Типи сімей в 

сучасному світі). 

Special Schools. (Спеціальні школи) 

Bad habits. (Погані звички) 

Private and state health care system: advantages and 

disadvantages. (Приватна та державна система охорони 

здоров’я: переваги та недоліки). 

Tourism and active rest. (Туризм та активний відпочинок) 

Healthy way of living. (Здоровий спосіб життя). 

People’s character (Характер людей) 

Appearance (Зовнішність) 

The role of the speech-language pathologists in whole language 

(Роль логопедів в мові в цілому) 

 

Для виконання тестових завдань студентам слід мати 

знання з наступного граматичного матеріалу: 

Іменник (The Noun) 

Артикль (The Article) 

Дієслово (The Verb): 

a) Часи дієслів (Vern Tenses)  

b) Фразові дієслова (Рhrasal verbs) 

c) Модальні дієслова (Modal verbs) 

d) Пасивний стан (Passive voice) 

e) Узгодження часів (The Sequence of Tenses) 

f) Непряма мова (Indirect speech) 

g) Умовнi речення (Conditional sentences) 

h) Наказовий спосіб (Imperative mood) 

Прикметник (Adjective) 

Прислівник (Adverb) 

Применник (Preposition) 

Типи питальних речень (The types of questions) 

Зразок екзаменаційного завданя 

 

1. Our teacher told us … shy and speak French as much as 

possible. 

a)  didn’t feel  

b) not to feel 

c) not feel 

 

2. Let’s go to the canteen. I am hungry. And you? -  

a) So do I b)So am I c)Neither do I 

 

3. After finishing secondary schools Ukrainian young people can… 

a) enter higher educational establishments 

b) be post graduate students 

c) work as lecturers of higher educational establishments 



 

4. It was a great party. …enjoyed  

a)All   b) None of us c) Everybody 

 

5. I can’t  … French, but I understand it when I hear it. 

a)talk    b)say  … c)speak. 

 

6. This is the ….  film I’ve ever seen. 

a). worse   

b). worst    

c). the most bad 

 

7. I invited Mary out for a meal, but unfortunately she ...... dinner. 

 a). had already had  

b). have already had    

c). already had 

 

8. They always go to school …foot. 

a) with b)by c) on 

 

9. …. does he look like? He is handsome. 

a)what  b) how c) whom 

 

10. His grandmother is very…..She always brings him good and 

expensive presents. 

a)Reserved b) greedy c) generous  
 

Затверджено на 
засіданні кафедри 

іноземних мов 
(Протокол №8 від 

11 квітня 2022р.) 
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