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Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки  

36-40 

балів 

«Відмінно» А 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. 

33-35 

балів 

«Добре» B 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.  

30-32 «Добре» C Констатовано середній рівень знань 



балів 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.  

27-29 

балів 

«Задовільно» D 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.  

24-26 

балів 

«Задовільно» E 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.  

Менше 24 

балів 

«Незадовільно» 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.  

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Дозволено користуватися англомовним словником:  

 

1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 4-th edition. Oxford University Press.  

 

 

Орієнтовний перелік завдань:  

І. Reading. Read and complete the text with the given words. 

 

II. Writing. Give the definitions of the following diplomatic terms: accession, accord, 

concordat, consensus, covenant, denunciation, signatory, protocol, modus vivendi, good 

offices, delict, statute, acceptance, envoy, extradition, plenipotentiary, sanctions and so 

on. (5 terms) 

 

III. Writing. Translate the sentences from Ukrainian into English. (5 sentences) 

 

IV. Writing. Present one of the following international organizations: the UN, the 

EU, the NATO, the IMF, the OSCE and so on. 
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