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Форма проведення: комбінована (письмове завдання, аудіювання, читання та усне опитування). 

Тривалість проведення: усна частина та читання – 100 хвилин, аудіювання – 10 хвилин, тривалість 

написання письмового завдання – 30 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів, з них: усна частина – 10 балів, аудіювання – 10 балів, читання – 10 

балів, письмова частина – 10 балів. 

Критерії оцінювання: 

1. Під час письмового завдання перевіряється знання вокабуляру та граматики. Студенту дається 10 

речень на переклад. 

2. Під час аудіювання перевіряється якість розуміння висловлювання іноземною мовою. 

3. Під час читання студент демонструє здатність правильного читання автентичного тексту, перекладу та 

диспуту з певної тематики, яка представлена у тексті. 

4. Усне опитування представлене презентуванням усного повідомлення заданої тематики. 

 

Письмове завдання 10 балів 

Аудіювання 10 балів 

Усна відповідь 

 

Максимально – 20 балів; 

Кожна граматична/лексична помилка – мінус 0,5 бала 

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

Читання 10 балів 

 

Орієнтовний перелік тем до екзамену: 

 

1.Geographical position of the USA. 

2.Geographical position of Great Britain. 

3.Principal cities of Great Britain. 

4.British and Ukrainian people. Their characters. Stereotypes about the British/ the Ukrainians. 

5.London 

6.Principal cities of Great Britain. 

7.American and Ukrainian people. 

8.Geographical position of Ukraine. 

9. Places worth seeing in Ukraine. 

10.Arts in Great Britain  

11. From the history of English theatre  

12. Holidays in Ukraine/ England/ USA 

13. London theatres. Types of theatres and genres of performances. 

14. My favourite performance. 

15. History of the cinema. 

16. Factors that encourage/ discourage movie-going. 

17. My favourite film. 

18. Travelling by plane. Advantages and disadvantages of travelling by plane. 

19. Main Ukrainian airports and their short history. 

20. Going through customs and making customs declaration. 

21. Safety on the board. Cabin crew: necessary education and responsibilities on the board. 

22. Places I would like to visit in the US/ the UK. 

23. Broadway musicals. 

24. Famous Americans and their contribution into the US development. 

25. Leadership (its notion, main characteristic features). What traits of character should a person obtain to become a 

leader? 

26. Hotels. Types of hotels. Hotel services and facilities. Hotel staff responsibilities. 

27. The most popular Ukrainian hotels. Description of their exteriors and interiors. Hotel Services and facilities. Hotel 

staff personnel. 

28. The most unusual hotels around the world. 



29. Medicine (general information). Branches of medicine. Types of professionals and the departments where they 

work. 

30. Discoveries in medical science. 

31. Medical care. Light ailments and some of the most serious modern diseases and their treatment. 

32. The National Health Service in Great Britain. 

33. Novelties in Surgery. 

34. The National Health Service in Ukraine. Types of hospitals. 

35. Alternative medicine vs. conventional. Different examples of alternative medicine. What do you prefer? Why. 
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