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Програми екзамену 

 

Дисципліни  

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) 

 

спеціальність: 035 Філологія 

 

спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 

035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) 

035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) 

 

освітня програма: Мова і література (німецька) 

 Мова і література (італійська) 

Мова і література (іспанська) 

Мова і література (французька) 

Мова і література (японська) 

Мова і література (китайська) 

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) ІІ курс 

 

 

Форма проведення:  усна 

Тривалість проведення: 0.33 год. на студента 

Максимальна кількість балів: 40 балів:  

 1 питання (усна тема) - 20 балів,  

 2 питання читання та переказ тексту - 10 балів,  

 3 питання (практичне завдання: граматики + вокабуляр) - 10 балів. 

 

Критерії оцінювання. 

1 питання - максимальна кількість балів ставиться за відсутності граматичних та лексичн

их помилок, достатньому використанні  нової лексики у ході презентації ситуації; 

 

2 питання - максимальна кількість балів ставиться за точний переклад частини тексту, гр

аматично та логічно правильно побудоване вираження основної ідеї тексту; 

 

3 питання - складається з двох частин за кожну можна отримати 5 балів. 

 

5 речень на переклад з використанням вокабуляру з різних тем, які вивчалися протягом ро

ку і гарматичного матеріалу, за кожне правильно перекладене речення студент може отри

мати 1 бал. 

10 речень  на знання та вміння правильно використовувати граматичні структури, частин

и мови та часи активно і пасивного стану. Кожне речення оцінюється в 0,5 балів ( 0.5 *10=

 5 балів). 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань 

 

1. About myself.  

2. Appearance and Disposition. 

3. Learning habits and strategies. 

4. Famous Universities. Cambridge, Oxford, Harvard. 

5. Student’s accommodation and living conditions in English speaking countries and 

Ukraine. 

6. Occupations. 

7. Work and employment. 

8. Teaching profession. 

9. Traveling by air, by sea, by rail. 

10. Traveling by car, by cycle, hitch-hiking.  

11. A visit to a doctor. 

12. Healthy way of life. 

13. Up-to-date ways of treatment. 

14. Sports and games popular in English-speaking countries. 

15. Olympic Games.  

16. Geographical position and climate of Ukraine. 

17. Ukrainian cities and towns. 

18. The long road to independence. 

19. Ukrainian traditions and holidays. 

20. Geographical position and climate of the UK. 

21. London. 

22. Traditions and holidays in the UK. 

23. Eating and drinking habits in English speaking countries and Ukraine 

24. Table manners. 

25. Eating out. 
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