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Форма проведення: комбінована (комп’ютерне тестування та усне опитування). 

Тривалість проведення: усна частина – 20 хвилин, тривалість комп`ютерного тестування – 40 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів, з них: усна частина – 20 балів, тестування – 20 балів. 

Критерії оцінювання: 

1. Під час тестування визначається кількість правильних відповідей, які дає студент. Тест складається з 60 

питань. Тестова оцінка – 20 балів, вираховується комп’ютером.  

Орієнтовні типи завдань для комп’ютерного тестування: множинний вибір. 
2. Усне опитування включає 3 практичних питання: 1 питання (вставити правильну форму дієслова, пояснити 

відповідь) – 5 балів, 2 питання (переклад речень з англійської на українську мову) – 5 балів, 3 питання 

(виправити помилки, пояснити відповідь – 10 балів). 

 

Завдання Бали 

Тестове завдання Автоматично; максимально 20 балів 

Усна відповідь 

(3 окремих питання) 

Максимально – 20 балів; 

Кожна граматична/лексична помилка – мінус 0,5 бала 

Кожна змістовна (терміни, приклади, повнота інформації) помилка – мінус 1 бал 

 

Орієнтовний перелік тем до екзамену: 

 

1. The classification of the parts of speech in English. 

2. The noun as a notional part of speech in English.  

3. The plural of the nouns in English. 

4. The possessive case of the nouns. 

5. The article as a structural part of speech. 

6. The principal functions of the definite and indefinite articles. 

7. The use of articles with proper nouns. 

8. The adjective as a notional part of speech.  

9. Degrees of comparison of adjectives. 

10. The pronoun as a notional part of speech. The classification of the pronouns. 

11. The adverb as a notional part of speech. The classification and degrees of comparison of adverbs. 

12. The preposition as a structural part of speech. 

13. The numerals as a notional part of speech. 

14. The formation and use of the Present tenses in the Active Voice. 

15. The formation and use of the Past tenses in the Active Voice. 

16. The formation and use of the Future tenses in the Active Voice. 

17. The ways of showing future actions in English. 

18. Sequence of tenses in English. 

19. The formation and use of the Passive Voice in English. 

20. The use of tenses in the Passive Voice. 

21. The gerund in comparison with the participle and the infinitive. 

22. The use of modal verbs of the 1st group (will, would) in English. 

23. The use of modal verbs of the 2 nd group (can, may etc) in English. 

24. The use of modal verbs of the 3 rd group (must, should etc) in English. 

25. The Conditional Mood in simple and complex sentences. 

26. Word order in the Modern English language. 

27. Reported Speech. 
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