1. Загальні положення
Підставою для визначення оцінки при вступному тестуванні є рівень
засвоєння практичного матеріалу. Загальна кількість балів з іноземної мови
визначається шляхом обчислення середнього арифметичного від балів, які
отримані вступником із кожного з базових видів мовленнєвої діяльності
(читання, аудіювання, письмо та говоріння).
2. Загальна методика визначення оцінки
Субтест із читання
Оцінка правильної відповіді: 2 бали.
Максимальна кількість балів: 100.
Максимальна кількість балів за І частину: 20.
Максимальна кількість балів за ІІ частину: 40
Максимальна кількість балів за ІІІ частину: 40.
Субтест із аудіювання
Оцінка правильної відповіді: 4 бал.
Максимальна кількість балів: 100.
Субтест з письма
Загальна кількість балів відповіді з письма визначається шляхом
обчислення середнього арифметичного від балів, які отримано за кожний
критерій з округленням його до цілого числа за загальними математичними
правилами.
Відповідь з письма оцінюється за наступними трьома критеріями:
Критерій І: Змістовність і повнота відповіді, обсяг словникового запасу
Бал
76-100
51-75
25-50
>24

Ступінь відповідності до критерію
Обсяг словникового запасу є достатнім для розкриття всіх
чотирьох пунктів відповідно до завдання.
Обсяг словникового запасу є достатнім для розкриття трьох
пунктів відповідно до завдання.
Обсяг словникового запасу є достатнім для розкриття двох
пунктів відповідно до завдання.
Обсяг словникового запасу є недостатнім або достатнім
лише для розкриття одного пункту відповідно до завдання.
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Критерій ІІ: Граматична правильність. Оцінюється:
правильність побудови речень;
вживання правильних форм частин мови;
орфографія.
Бал

Ступінь відповідності до критерію

76-100

Робота не містить помилок або містить поодинокі незначні
помилки.
Робота містить поодинокі грубі помилки (такі, як форма дієслова,
порядок слів у реченні), які не заважають безпосередньому
розумінню, і невелику кількість незначних помилок (наприклад,
неправильне вживання артиклів, прийменників, числа іменників
та ін.).
Робота містить часті грубі помилки (такі, як форма дієслова,
порядок слів у реченні), які можуть заважати безпосередньому
розумінню. Але загальний зміст письмової відповіді зрозумілий.
Робота містить велику кількість грубих помилок, які
перешкоджають розумінню написаного

51-75

25-50

>24

Критерій ІІI: Стиль, організація і зв’язність. Оцінюється:
1) відповідність обраного стилю до завдання;
2) логічна послідовність і цілісність роботи;
3) структурне оформлення роботи (напр. дата, звернення, форми
привітання й прощання).
Бал

Ступінь відповідності до критерію

76-100

Повністю відповідає критерію.

51-75

Загалом відповідає критерію.

25-50
>24

Частково відповідає критерію.
Не відповідає критерію.

Субтест із говоріння
Загальна кількість балів відповіді з говоріння визначається шляхом
обчислення середнього арифметичного від балів, які отримано за кожний
критерій з округленням його до цілого числа за загальними математичними
правилами.
Відповідь з говоріння оцінюється за наступними трьома критеріями:
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Критерій І: Змістовність і повнота відповіді, обсяг словникового запасу
Бал
76-100
51-75
25-50
>24

Ступінь відповідності до критерію
Обсяг словникового запасу є достатнім для надання повної
змістовної відповіді на запитання.
Обсяг словникового запасу є достатнім для надання майже
повної, але змістовної відповіді на запитання.
Обсяг словникового запасу є достатнім для надання
частково повної, але змістовної відповіді на запитання.
Обсяг словникового запасу є недостатнім для надання
елементарної відповіді на запитання.

Критерій ІІ: Граматична правильність. Оцінюється:
правильність побудови речень;
вживання правильних форм частин мови;
орфографія.
Бал

Ступінь відповідності до критерію

76-100

Відповідь не містить помилок або містить поодинокі незначні
помилки.
Відповідь містить поодинокі грубі помилки (такі, як форма
дієслова, порядок слів у реченні), які не заважають
безпосередньому розумінню, і невелику кількість незначних
помилок
(наприклад,
неправильне вживання
артиклів,
прийменників, числа іменників та ін.).
Відповідь містить незначну кількість грубих помилок (таких, як
форма дієслова, порядок слів у реченні), які можуть заважати
безпосередньому розумінню. Але загальний зміст відповіді добре
зрозумілий.
Помилки перешкоджають розумінню написаного.

51-75

25-50

>24

Критерій ІІI: Плавність мовлення й вимова
Бал
Ступінь відповідності до критерію
76-100
51-75

25-50

Плавність мовлення природна, можливі поодинокі вагання.
Вимова не перешкоджає розумінню.
Плавність мовлення природна, але характеризується певними
ваганнями. Вимова може спричинити деякі труднощі для
безпосереднього розуміння.
Плавність мовлення природна, але характеризується частими
ваганнями. Вимова може спричинити значні труднощі для
безпосереднього розуміння, але значення вислову загалом
зрозуміле.
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>24

Плавність мовлення неприродна і характеризується дуже
частими ваганнями. Вимова не зрозуміла.
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