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Форма проведення: комбінована 

Екзамен складається з 4 частин і проводиться онлайн з використанням 

сервісних служб Google: Gmail – для отримання студентами доступу до 

тестових завдань; Google Forms – для проведення тестування (Reading, 

Vocabulary, Grammar); Google Meet – для організації відеозв’язку зі 

студентами (Speaking). 

 

Тривалість проведення тестової частини: 1,5 години. 

Максимальна кількість балів: за тестову частину – 30 балів, за усну – 10 

балів. 

Критерії оцінювання: 

І – Reading (перевірка розуміння текстів) – до 10 балів (2 бали за кожну 

правильну відповідь);  

ІІ – Vocabulary (володіння лексикою) – до 10 балів (0,5 балів за кожну 

правильну відповідь); 

ІІІ – Grammar (уміння граматично правильно оформлювати мовленнєві 

висловлювання) – до 10 балів (0,5 балів за кожну правильну відповідь); 

IV – Speaking:  

 змістове наповнення – до 2 балів; 

 вимова – до 2 балів; 

 лексико-граматичне оформлення – до 2 балів; 

 структура висловлювання – до 2 балів; 

 інтерактивна взаємодія – до 2 балів. 

  



Орієнтовний перелік питань: 

Reading and Vocabulary: Music and Society, Musical Notations, Musical 

Instrument Classification, Music Styles and Genres. 

Grammar: present, past and future tense forms, modal verbs, passive voice, 

conditionals, verbals, reported speech, clauses. 

Speaking: 

1. Describe your first performance. Say when and where it was, what feelings 

you had. 

2. Prepare a talk about music styles for teenagers. Tell some information about 

their background, personalities and impact.   

3. Share your impressions after going to the concert. Say when and where it 

was, who performed, what the best performance was. How often do you visit 

concerts? Which performances do you like more – live or lip-synched? 

4. Talk about the musical instrument you play. Say why you chose it and how 

long you have been playing it. Describe its peculiarities. What other musical 

instrument would you like to play? 

5. You are applying for a music concert. Get information about its date, place 

and requirements. Choose the category you would like to take part in and 

give the necessary information about yourself. 

6. You are at the international camp where musicians from all over the world 

have come. Share your music tastes with others. Tell about the music 

instrument you play and the one you would like to play. 

7. You are creating a musical band. Say how you would choose musicians and 

what music you would play. Would you like to lead or be led? 

8. You are going to participate in a music event. Tell about well-known music 

festivals in the world. Say which you would like to take part in and why. 

9. You are having a discussion on pop stars. What qualities do you think 

people need to become famous? What would you do to win people’s 

recognition? 

10. You are preparing for a gig. Tell about what you are going to do to arrange 

rehearsals, set the goals for them and make up a list of responsibilities for 

you and people who are going to help you prepare. 
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