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Форма проведення: комбінована – письмове завдання (есе) та усне опитування. 

Тривалість проведення: усна частина – 20 хвилин, тривалість письмового завдання – 40 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів, з них: усна частина – 20 балів, письмове завданняк – 20 балів. 

Критерії оцінювання: 

1. Письмове завдання (есе): розкриття теми – 6 балів; організація тексту – 4 бали. Мовне оформлення тексту: 

лексика – 4 бали; граматика – 3 бали; орфографія та пуктуація – 3 бали. Загальна оцінка – 20 балів.  

2. Усне опитування включає 3 практичних питання: 1 питання – 5 балів, 2 питання – 10 балів, 3 питання – 5 

балів). Загальна оцінка – 20 балів.  

 

Завдання Бали 

Письмове завдання 

(есе) 

Максимально 20 балів 

Усна відповідь 

(3 окремих питання) 

Максимально 20 балів; 

Кожна граматична/лексична помилка – мінус 0,5 бала 

Кожна змістовна (терміни, приклади, повнота інформації) помилка – мінус 1 бал 

 

Перелік тем до екзамену: 

 
1. The aim of teaching music at school: getting the fundamental knowledge of the theory of music or just singing a song? 

2. Teaching classical music at school: is the only way to touch the soul and influence the process of shaping a personality? 

3. Science turns us into divinity, art into humans. (A.Davidovich) 

4. Music makes the heart start beating. 

5. Church helps keeping traditions and community alive. 

6. Growing up in a multinational community enriches children's outlook. 

7. Socializing is important for people from different religious background. 

8. Charity begins at home. 

9. Christianity and Islam: cooperation and friendliness. 

10. The ways to enriching the World's culture; the steps towards bringing God closer to all of us. 

11. Nothing and no one can take a person's life. 

12. Stopping organized crime: ways and chances. 

13. Robbing Internet banks - IT achievement of the 21st century. 

14. Hopping to new jobs: tribute to fashion or crisis-initiated inevitability. 

15. Growing job dissatisfaction: low salaries or command-and-control management style. 

16. Knowledge of Internet technology - a super chance to save time and money. 

17. Net genres overcoming the global downturn. 

18. Let's avoid a huge WOMBAT nowadays. 

19. The world owes me a living. 

20. Modern job -hopping in Ukraine. 

21. Lifetime job with one employer. 

22. Salary and job satisfaction: what is preferable for you? 

23. Globalization: the way forward for companies and people. 

24. Route to global renewal. 

25. From Globalization to Globalism. 

26. Europe and the EU: benefits and losses. 

27. The UN and Ukraine: the history of developing relationships and perspectives for the future fruitful cooperation. 

28. NATO versus EU: controversy or co-operation; friendship or enmity in the world. 

29. Diplomatic mission. 

30. Fighting Terrorism. 
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