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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ 

 ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» 

 підготовки бакалаврів 1 курсу  

всіх спеціальностей та напрямів навчання 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Мета екзамену – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності студентів відповідно до програми навчання іноземної мови (в 

межах рівня В2). 

 

1.2.  Структура екзамену (далі – тесту). 

Тест складається з трьох субтестів: 

• аудіювання (8 завдань; 10 хв.) 

• читання та письмо (до 45 хв.) 

• говоріння (1 завдання; до 15 хв. на підготовку; 5 хв. – на відповідь) 

Студентам запропоновано такі види контрольних завдань: 

- завдання на вибір правильної відповіді (один з трьох варіантів); 

- завдання на створення власного письмового висловлювання відповідно до 

запропонованої комунікативної  ситуації; 

- завдання на створення власного усного висловлювання відповідно до 

запропонованої комунікативної  ситуації. 

Загальна тривалість тесту 4 академічні години. 

1.3.  Допуск  до екзамену здійснюється відповідно до встановленого у 

університеті порядку. 
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До здачі екзамену не допускаються студенти, які не виконали всіх вимог 

поточного/рубіжного контролю за програмою курсу і мають  незадовільний рівень 

відвідування практичних занять. При цьому викладач в  

екзаменаційно-заліковій відомості робить запис «не допущений».  

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що 

документально підтверджені, окремим студентам може встановлюватись 

індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної 

заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального 

семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, 

розглядається питання про надання йому академічної відпустки або повторного 

курсу навчання. 

 

1.4. Матеріали в аудиторії: 

• папка з НММ до екзамену;  

• журнал групи; 

• журнал поточного контролю керівника заняття; 

• заліково-екзаменаційна відомість, підписана директором інституту (деканом 

факультету). 

 

1.5. Матеріали на столах студентів: 

• аркуші  завдання, ручка та аркуш відповідей. 

 

1.6. Питання  дотримання  організованості: 

1.6.1. Керівник контрольного заняття має чітко виконувати встановлені 

вимоги до екзамену, забезпечувати організованість і дотримання 

справедливості.  

1.6.2. Під час екзамену  студентам суворо забороняється користування  

будь-якими допоміжними матеріалами. В аудиторії дотримується тиша. 

1.6.3. В разі порушення і виявлення факту використання студентом 

недозволених матеріалів студента попереджають і надалі на підставі 

загально університетських норм звільняють від подальшої здачі екзамену з 

виставленням оцінки за екзамен «незадовільно». 

1.6.4. При порушенні студентом  встановлених правил внутрішнього 

розпорядку або етичних норм поведінки на екзамені викладач має право 

усунути його від складання екзамену з позначкою «усунений» в 

екзаменаційній відомості та зазначити причини у доповідній на ім’я 

завідуючого кафедри.  

Відмова студента від відповіді на питання   екзаменаційного білету 

атестується як незадовільна відповідь. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ЕКЗАМЕНУ 

Таблиця 1. 

№ 

п/п 
Складові екзамену Розрахунок часу 

 Вступ.  

Перевірка наявності студентів за списком. 

Інформування щодо порядку проведення тесту. 

10 хв. 

1. Аудіювання (10 хв. ) 

• інструктаж  

• тестування (діалог прослуховується двічі і 

надається 4 хв., з розрахунку по 30 сек. на 

кожне тестове завдання) 

• збір та перерахунок матеріалів 

 

5 хв. 

 

10 хв. 

 

5 хв. 

2. Читання та письмо (45 хв.) 

• інструктаж 

• тестування  

• збір та перерахунок матеріалів 

 

5 хв. 

45 хв. 

5 хв. 

3. Говоріння (до 5 хв. на одного студента) (3, 4 години тесту) 

Заключна частина  10 хв. 

 

Примітки: 

1) консультація  групи  до екзамену проводиться заздалегідь за окремим 

планом, зразки екзаменаційних завдань та відповідей до них  − у Дод. 1;  

2) матеріали отримуються екзаменатором безпосередньо перед початком 

екзамену; 

3) повернення вищезазначених НММ в кабінет зав. кафедри ІМ персонально 

екзаменатором після завершення екзамену; 

4) здача відповідних відомостей в деканат після екзамену – в день екзамену. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

3.1.                                                                                                                       

Таблиця 2. 

№ 

п/п 
Субтест Бали 

1. Аудіювання  
(8 тестових завдань) 

1 вірна відповідь – 1 бал 

(максимально – до 8 балів) 

2. Читання та письмо 

 

1 вірна відповідь – 2 бали 

(максимально – 20 балів) 

3. Говоріння 

(1 тестове завдання) 

(максимально – 12 балів) 

Критерії оцінювання говоріння подано окремо в 

пункті 3.3 
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3.2.    Для визначення загальної підсумкової оцінки з дисципліни нараховується: 

• до 40 балів –  за поточний контроль і відвідування практичних занять; 

• до 20 балів –  за рубіжний контроль; 

• до 40 балів – за результатом зазначеного екзамену. 

Максимальна оцінка за дисципліну – 100 балів. 

3.3.    Говоріння оцінюється за рівнем сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності (зокрема за відповідністю викладеної інформації темі або ситуації 

спілкування, рівнем діапазону лексики, використанням складних граматичних 

структур, чіткості, зрозумілості та правильності вимови та інтонування). 

Обсяг повідомлення  має складати 12-15 речень (логічно поєднаних). 

 

3.4.   Критерії оцінювання говоріння 

Таблиця 3. 

Традиційна 

оцінка 

Кількість 

балів 
Зміст 

5 
10 – 12 

 
(90-100 %) 

 відповідність викладеної інформації темі або 

ситуації спілкування; мета висловлювання 

досягнута; демонстрація тематичної обізнаності; 

чіткість і логічність; послідовність та 

аргументованість власної думки, дотримання 

композиційних складових; 

 широкий діапазон лексики; використання простих та 

складних структур (складні структури 

переважають); 

 обсяг усного повідомлення складає 12-15 речень; 

4 
7 – 9 

 
(75-89 %) 

 відповідність викладеної інформації темі або 

ситуації спілкування в основному; мета досягнута, 

але необхідна деталізація; демонстрація певної 

обізнаності предмету висловлювання; 

 логічність викладу інформації, але не в повній мірі; 

необхідне подальше обґрунтування; 

 прийнятий лексичний діапазон; деякі помилки у 

виборі значень слів; превалювання простих 

конструкцій; основні проблеми зі складними 

конструкціями; деякі граматичні, фонетичні та 

інтонаційні помилки (розуміння повідомлення 

слухачем не порушується); 

 обсяг усного повідомлення складає 10-12 речень; 
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3 
4 – 6 

 
(60-74 %) 

розкриття теми недостатнє; обмежене знання 

предмету; 

 недостатня логічність власної думки; ідеї автора не 

зрозумілі та потребують систематизації, наявність 

надлишкової інформації; 

 обмежений лексичний діапазон; часті помилки при 

виборі слів; основні проблеми з простими та 

складними конструкціями ; часті помилки у 

граматиці, фонетиці та інтонації (розуміння 

порушується); 

 обсяг усного повідомлення недостатній і не дозволяє 

розкрити тему; 

1 - 2 
1 – 3 

 
(0 – 59 %) 

 знання предмету не продемонстровано; деяка 

інформація не стосується теми або не достатня для 

задовільної оцінки; 

 ідеї автора  зовсім  не зв’язані та не обґрунтовані; 

викладена інформація викликає у слухача труднощі 

у розумінні; 

 численні лексичні, граматичні, фонетичні та 

інтонаційні помилки; 

 обсяг усного повідомлення недостатній для 

задовільної оцінки; 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ 

 

4.1.  Студент виконує всі вищезазначені вимоги до екзамену. 

4.2. Для  перескладання  студентами готується відповідний програмний 

матеріал. 

4.3.  Як правило екзамен складається саме тому викладачу, який є  керівником 

занять в групі. Завідувач кафедри за узгодженням з директором ННЦ  

може призначати для приймання екзамену іншого викладача кафедри. 

4.4.   Час перездачі заздалегідь узгоджується (за 2 тижні) з керівником заняття 

і деканатом; ліквідація студентами академічної заборгованості 

проводиться до початку нового семестру. 

 

 

Завідувач кафедри іноземних мов                                                    Ю.М. Семенов  

«__»  ____________  2017 р. 


