
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІУС З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ( Англійська). 

Використання мови. 

У ході бесіди кандидатам пропонується відповісти на 4 запитання, кожне з яких 

оцінюється у 50 балів (максимально 10 балів за кожний з 5 критеріїв). 

Критерії оцінювання окремого питання: 

1) Плавність та швидкість мовлення 

9-10 балів – мовлення плавне, відсутні виправлення та повтори, допускаються 

короткі поодинокі паузи для пошуку лексичних одиниць. 

7-8 балів – мовлення без значних перешкод, допускаються поодинокі випадки 

виправлення та самоповтори та паузи вагання. 

5-6 балів – мовлення спрямоване на підтримку комунікації, але наявні значні 

паузи та часті повтори. 

3-4 бали – мовлення із довгими паузами, використовуються виключно прості 

речення. 

1-2 бали – мовлення із довгими паузами майже перед кожним словом, 

комунікативна взаємодія зведена до мінімуму. 

0 балів – комунікація не відбувається. 

2) Зв’язність мовлення 

9-10 балів – мовлення зв’язне із використанням широкого спектру доречних 

маркерів. 

7-8 балів – мовлення зв’язне із використанням з’єднувальних елементів та 

дискурсивних маркерів, але не завжди доречних. 

5-6 балів – мовлення відносно зв’язне із частим повторенням одних і тих самих 

з’єднувальних елементів та дискурсивних маркерів. 

3-4 бали – у мовленні майже не представленні з’єднувальні елементи та 

дискурсивні маркери. 

1-2 бали – зв’язність мовлення забезпечується лише на рівні змісту. 

0 балів – комунікація не відбувається. 

3) Вимова та інтонація 

9-10 балів – вимова, інтонація та темпо-ритм мовлення наближені до норм 

британської або американської нормативної вимови. 

7-8 балів – поодинокі помилки у вимові із збереженням норм британської або 

американської нормативної вимови. 



5-6 балів –  наявні помилки у вимові не перевищують 10 відсотків, мовлення 

позначене акцентом. 

3-4 бали –  наявні помилки у вимові не перевищують 30 відсотків, мовлення 

позначене акцентом. 

1-2 бали – мовлення важно зрозуміти через сильний акцент та велику кількість 

помилок у вимові. 

0 балів – комунікація не відбувається. 

4) Лексика 

9-10 балів – влучний та доречний вибір лексики, використання фразеологізмів.  

7-8 балів – влучний та доречний вибір лексики із поодинокими помилками, 

поодиноке використання фразеологізмів. 

5-6 балів – словникового запасу вистачає для обговорення теми на базовому 

рівні. 

3-4 бали – словниковий запас дозволяє висловити загальне ставлення до 

обговорюваної теми. 

1-2 бали – комунікація відбувається лише за рахунок висловлення завчених фраз 

та окремих слів. 

0 балів – комунікація не відбувається. 

5) Граматика 

9-10 балів – комунікація відбувається із використанням різноманітних 

граматичних конструкцій, переважно складнопідрядних та складносурядних 

речень. 

7-8 балів – комунікація відбувається із використанням різноманітних 

граматичних конструкцій із поодинокими помилками. 

5-6 балів – комунікація відбувається за рахунок використання простих 

граматичних конструкцій, наявні помилки у більш складних граматичних 

формах. 

3-4 бали – комунікація відбувається за рахунок використання базових 

граматичних конструкцій. 

1-2 бали – комунікація відбувається лише за рахунок висловлення завчених фраз 

та окремих, граматично не пов’язаних слів. 

0 балів – комунікація не відбувається. 

 


