
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Факультет права та міжнародних відносин  

Кафедра іноземних мов 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Іноземна мова» 

 

Курс: І 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

Освітня програма: 073.00.01 Менеджмент організацій  

Освітній рівень: перший бакалаврський 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

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  сп ілкування 

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 рівн і. 

 

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. 

 

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. Borys Grinchenko University 

3. Unique Ukraine 

4. Work and jobs. Ways of working. 

5. Management: an art or a science? 

6. Characteristics of a great manager. 

7. Economic infrastructure. The three sectors of the economy. 

8. Gurus of management. 

9. Success business stories. 

10. Recruitment and selection. 

11. Company structure.  

12. Skills and qualification. 

13. The career ladder. 

14. Types of organizations. 

15. Production. 

16. Manufacturing and services. 

17. Innovation and invention. 

18. Marketing: buyers, sellers and the market. 

19. Products and brands. Prices. 

20. Promotional activities. 

21. Advertising. 

22. Types of negotiations. 

23. Leadership and management styles. 

24. Company history. 

25. Economy of one of countries. 

26. Presentations. Preparation, introduction, structuring your presentation. 

27. Presenting your own business idea. 

28. Business meetings. 

29. Business reports. Describing charts, graphs, talking about changes. 

30. A business seminar. 

 

III Writing. 

Написання твору. Максимальна кількість балів – 15. 

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


