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Кафедра англійської філології  та перекладу 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (англійська мова)» 

2 курс 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

освітня программа: Переклад 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 
 

 

Форма проведення: комбінована (диктант-переклад і усне опитування). 

Тривалість проведення: усна частина – 20 хвилин, тривалість диктанту-перекладу – 40 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів, з них: усна частина – 20 балів, диктант-переклад – 20 балів. 

Критерії оцінювання: 

1. Диктант-переклад складається з 20 речень українською мовою. Оцінка за диктант-переклад – 20 балів, 1 бал 

за адекватний переклад кожного речення на англійську мову з використанням лексики та граматичних 

структур, які вивчалися студентами відповідно до робочої програми протягом навчального року.  

2. Усне опитування передбачає спонтанне мовлення на одну з тем які вивчалися студентами відповідно до 

робочої програми протягом навчального року. Оцінка за усне опитування – 20 балів. 

 

Завдання Бали 

Диктант-переклад  Максимально 20 балів 

Усна відповідь 

(1 тема) 

Максимально – 20 балів; 

Кожна граматична/лексична/стилістична помилка помилка – мінус 0,5 бала 

 

 

Орієнтовний перелік тем до екзамену: 

 

1. London city transport.  

2. US cities: Washington, New York, Los Angeles, San Francisco.   

3. Ukrainian cities: Kyiv, Kharkiv, Odesa, Lviv.  

4. Megacities’ life and problems: overcrowding, environment, transport, crime.  
5. Weather in general. Weather forecast.  

6. Temperature. Types of climate. Antarctica and the world’s climate change.  

7. Precipitations and floods. Types of clouds. Weather fronts.  

8. Abnormal atmospheric phenomena. Types of lightning and wind.   

9. Greenhouse effect. Global climate change.  

10. Women’s summer and warmer clothes.  
11. Women’s coats. Footwear.  
12. Men’s clothes. Headgear and footwear.  
13. Fashion, clothes shops, designers. 

14. Domestic animals and birds.  
15. Wild animals and birds. Hunting and the rights of animals.  
16. Water creatures and insects. Problems of pets.  
17. Plants. Gardening: pleasures, chores and problems.  
18. The best and the worst of Kyiv. 

19. Types of clothes as a reflection of the generation gap. 

20. Women’s and men’s underwear. 

21. Jeans, chinos and cords. 

22. Women’s and men’s hats. 

23. High heels and stiletto heels: the good and not-so-good sides. 

24. Rural life: pleasures, chores and problems. 
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