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

Тривалість проведення: усна частина – 20 хвилин, виконання практичного письмового завдання – 2 

тижні. 

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

Критерії оцінювання: 

1. Практичне письмове завдання передбачає створення компоненту професійного портфоліо на 

основі зібраних впродовж семестру матеріалів спостереження за навчальним процесом у школі та 

рефлексії щодо власного навчального досвіду. Під час оцінювання враховується здатність 

продемонструвати рівень розуміння обраних тем та адекватність наведених прикладів і їх аналіз. 

Окремим критерієм є дотримання стандартів академічного письма, оригінальність тексту, 

використання та коректність цитування наукових джерел. Загальний бал за письмову роботу 

вираховується як сума балів за окремими критеріями. 

2. Усне опитування включає 2 теоретичних та 1 практичне запитання. Теоретичні запитання 

відображають тематику першого та другого семестрів вивчення дисципліни. Практичне запитання 

передбачає аналіз запропонованих навчальних матеріалів (шкільних підручників з англійської мови) 

та розробка завдань на їх основі.  

Максимальна оцінка за кожне теоретичне запитання – 5 балів, за практичне завдання – 10 балів. 

 

 

Орієнтовний перелік теоретичних тем до екзамену: 

 

1. Listening as a skill. Types of listening (Listening for gist, listening for specific information, listening 

in detail, inferential listening). 

2. Listening as a skill. Typical problems while teaching ESL listening and their sources. 

3. Listening as a skill. Top-down and bottom-up message processing. 

4. Activities for teaching listening. Before-listening activities. 

5. Activities for teaching listening. While- and after-listening activities. 

6. Reading as a skill. Types of reading.  

7. Reading as a skill. Typical problems while teaching ESL reading and their sources. 

8. Activities for teaching reading as a skill. 

9. Role of reading aloud in the process of teaching a language. Activities for teaching reading aloud. 

10. Speaking as a skill. Spoken production and spoken interaction. 

11. Speaking as a skill. Typical problems while teaching ESL speaking. 

12. Activities for teaching speaking. Use of drills for teaching speaking. 

13. Activities for teaching speaking. Communicative activities for teaching speaking. 

14. Writing as a skill. Typical problems while teaching ESL writing. 

15. Writing as a skill. Stages of teaching writing. 

16. Resources and materials for planning and delivering teaching. 

17. Evaluation and selection of teaching materials. Criteria for course book selection. 

18. CEFR, curriculum and syllabus in language learning and teaching. 

19. Authentic materials and authentic activities. 

20. Ways of making materials more communicative (3xP, personalization, information gap). 

21. Teacher-made materials (handouts and Power Point presentations). 

22. Principles of lesson planning. Approaches to lesson planning. 

23. Aims, objectives and outcomes of a lesson; their role in lesson planning. 



24. Planning an activity. Components of an activity. 

25. Components of a lesson plan. Stages of lesson planning. 

26. Types of assessment. 

27. Testing and assessing receptive skills. 

28. Testing and assessing productive skills. 

29. Errors and mistakes, their sources and types. 

30. Dealing with errors on different levels. 
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