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Форма проведення: тест на платформі MOODLE 

Тривалість проведення: 60 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Програмою екзамену передбачено тестову (електронну) форму проведення, яка передбачає 

виконання тестових завдань у межах змісту модулів1-4. 

Розроблено 40 тестових завдань, що внесені в електронну систему Moodle та розподілені за 

рівнями складності. Система вибирає з банку питань 40 різнорівневих тестових завдань. За кожну 

правильну відповідь студент отримує 1 бал. Результат виконання тестових завдань екзамену 

можна визначити відповідно до шкали та критеріїв, які подано у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Підсумкова 

кількість  балів 

(max – 40) 

Критерії оцінювання 

36 – 40 кількість правильно виконаних тестових завдань становить не менше  

89% від загальної кількості відповідей 

28 – 35 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 70 - 88% від 

загальної кількості відповідей 

24 – 27 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 60 - 68% від 

загальної кількості відповідей 

20 – 23 кількість правильно виконаних тестових завдань становить 50 – 59% від 

загальної кількості відповідей. 

1 – 19 кількість правильно виконаних тестових завдань становить менше   

50 % від загальної кількості відповідей 

 

Оцінка за екзамен додається до сумарної кількості балів за змістові модулі 1-4 і визначає 

загальний бал у межах зазначеного блоку навчальної дисципліни «Професійне спілкування 

іноземною мовою». 

Відповідність оцінки за 100-бальною шкалою з рейтинговою та її значенням подано у 

таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 балів мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FХ 35-59 балів незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 



Орієнтовний перелік питань  

для підготовки виконання екзаменаційних тестових завдань  

з дисципліни «Професійне спілкування іноземною мовою» 

 

– Англійська – засіб ділового спілкування (English as a means of business communication) 

– Професійний нетворкінг як ефективний засіб побудови професійних контактів 

(Professional networking as an effective way to building professional contacts) 

– Етикет ділового спілкування по телефону (Telephone etiquette) 

– Етикет електронного листування (E-mail etiquette) 

– Етикет ділового листування (Correspondence etiquette) 

– Резюме в якості письмової презентації людини (A resume as a kind of a person’s written 

presentation) 

– Поради написання професійної біографії (Tips for writing professional biography) 

– Співбесіда з роботодавцем: десять простих правил успіху (An interview: ten simple 

guidelines to make it successful) 

– Навички ведення професійних переговорів та зустрічей (Skills of conducting professional 

meetings and negotiations) 

– Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів 

(Professional area as integration of official business, scientific and colloquial styles) 

– Ділові зустрічі – серце і розум будь-якої організації (Business meetings – the heart and mind 

of any organization) 

– Стилістичні особливості іншомовного наукового тексту. Stylistic features of foreign 

scientific text. 

– Написання анотації до магістерської роботи іноземною мовою. Writing an abstract in a 

foreign language for master's work. 

– Золоті правила успішної ділової презентації (The gold rules of successful business 

presentation) 

– Різні типи ділових документів (Different types of business documents) 

– Різновиди публічних промов (Types of public speeches) 

– Науковий апарат магістерського дослідження (Scientific apparatus for master's work) 

– Основи та теоретичні засади написання аннотацї (The basics and theoretical principles of 

writing an annotation) 

– Взаємозамінні танцювальні навички (Interchangable dance skills) 

– Організаційна, академічна, технічна або програмна сторона танцювальних інтересів 

(Organisational, academic, technical or programming side of dance interests).  

 

Приклади тестових завдань 

1. Choose the ideas that are not very good to use (don'ts) when writing a 

professional biography  

a) provide an example 

b) mention salary, family, address, or age  

c) mention every single thing you’ve ever done at work 

d) mention your country of origin in an international context   

 

2. Arrange these parts of the professional biography in the correct and common content order 

a) responsibilities 

b) professional interests  

c) educational background  

d) current work/projects 

e) profession (position) 

 

3. Match the structural parts of the research paper with their purposes. 

1) Key Words a) reports data or information obtained in the course of 

a study  



2) Introduction  b) summarizes the study and briefly report the results 

and outcomes  

3) Results c) are used as an index to the contents and help to 

provide efficient and search 

4) Conclusions d) acquaints with the topic and attract the interest 

 
4. When did the deconstruction of ballet occur? 

a) 17th century 

b) 18th century 

c) 19th century 

d) 20th century 

 

Рекомендовані джерела 

Література для підготовки до екзамену з дисципліни «Професійне спілкування іноземною 

мовою» зазначена в електронному навчальному курсі 

Руднік Ю.В., Петрик Л.В., Кошарна Н.В. Професійне спілкування іноземною мовою (1 курс, 

Хореографія): електронний навчальний курс для студентів спеціальності 024 Хореографія. - 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. – Режим доступу: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21484 
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