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Кафедра англійської філології  та перекладу 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«НАУКОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА» 

6 курс 
Спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: Мова і література (англійська) 

Освітній рівень: другий (магістерський) 
 

  

Форма проведення: комбінована (написання есе по статті, передаючи короткий зміст статті з розкриттям 

власної думки щодо основної ідеї/основних ідей статті, й усне опитування). 

Тривалість проведення: усна частина –15 хвилин, письмова частина – 60 хвилин. 

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

Критерії оцінювання: 

1. Письмова частина оцінюється з урахуванням розуміння тексту і відповідно до критерій оцінки письма (див. 

таблицю 1). 

2. Усна частина складається з 2 завдань: 1 питання – 10 балів, 2 питання – 10 балів. 

 

Завдання Бали 

Письмова частина 20 балів  

Усна відповідь 

(2 питання — непідготовленне мовлення) 

Питання 1 і Питання 2 — аналіз публіцистичних текстів, що вивчалися 

20 балів = 10+10 

 

 

Таблиця 1. Критерії оцінювання 

 
 Grades Speaking: discourse management; pronunciation; 

usage 

Reading 

comprehension of the 

presented text and its 

structure 

Writing/Language Use 

(the use of the grammatical 

structures specified by the 

Syllabus; the use of topical 

vocabulary related to the 

topic studied) 

 “9-10” full control over the organisation and relevance of the 

information; confident and appropriate contribution 

and response; full intelligibility at all times; an 

entirely wide and appropriate use of language  

full understanding of 

the suggested text 

accurate use of grammar; a 

wide and appropriate range 

of vocabulary 

 “7-8” sufficient control over the organisation and relevance 

of the information; appropriate contribution and 

response; enough intelligibility at all times; a 

sufficiently wide and appropriate use of language  

a generally complete 

understanding of the 

suggested text 

generally accurate use of 

grammar and a sufficient 

range of vocabulary 

 “5-6” insufficient control over the organisation and 

relevance of the information; insufficient contribution 

or response; enough intelligibility is maintained at 

many but not all times; the use of language is not 

always appropriate 

incomplete 

understanding of the 

suggested text 

insufficient use of grammar 

and vocabulary 

 “1-4” lack of control over the organisation and relevance of 

the information; poor contribution or response; 

intelligibility is not maintained at all times; many 

errors causing a lot of confusion 

lack of understanding 

of the suggested text as 

a whole piece 

 

 

numerous grammar and 

vocabulary errors 
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