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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 

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 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.  

 

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. 

2. Countable/ uncountable nouns 

3. System of tenses. 

4. Active and passive voice. 

5. Modal verbs. 

6. Conditional sentences. 

7. Sequence of tenses. Indirect questions. 

 

Lexical topics: 

1. My future profession 

2. What is psychology 

3. A brief history of psychology 

4. The main schools of thought in psychology. 

5. Areas of specialization in psychology 

6. Practical application of psychology. 



7. Psychology majors. 

8. Borys Grinchenko University 

9. Educational requirements for psychologists in Ukraine 

10. Unique Ukraine 

11. Central Nervous System 

12. Peripheral Nervous System 

13. The brain. 

14. The lower brain. 

15. What is stress? 

16. General Adaptation Syndrome 

17. Coping with stress. 

18. The role of control in dealing with stress 

19. The role of predictability in coping with stress 

20. Character and personality (my strength and weaknesses) 

21. Nuclear and extended families: advantages and disadvantages 

22. The main causes of arguments in a family. 

23. Outstanding psychologists and their legacy. 

24. Psychological phenomena. 

 

 

II Reading and Writing. 

Максимальна кількість балів – 15. 

 

1. Read the text and answer to the questions. Express your own opinion. Based on 

the information in the text, answer the questions. Provide an explanation for 

your opinion and support it with an example. 

 

2. Написання твору. 

Imagine you are going to give a talk at Annual Student Psychological 

Research Forum. Write a description of yourself  and the talk you are going to give. 

You should write your answer in about 150 words. 

 

Екзаменатор:                                                     Олександра БОНДАР 

Завідувач кафедри:                                           Дмитро ОЛЬШАНСЬКИЙ  


