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                              Київський університет імені Бориса Грінченка 

                           Кафедра германської філології 

                             Програма екзамену з дисципліни 

                     Практика усного та писемного мовлення  

                         (англiйська мова як друга іноземна) 

                               Спеціальність: 035 Філологія  

                               Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) 

                               Освітня програма: Мова і література (китайська), ( японська) 

                               Освітній рівень: перший (бакалаврський) ІІ курс      

Форма проведення: 2 години. 

Формат проведення: платформа Google Meet. 

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання і складові: Екзаменаційний білет складається з трьох питань.  

І   питання – опрацювання тексту, виконання завдань до тексту –– 5 балів; 

ІІ  питання – переклад речень з української на англiйську    –– 15 балів;  

ІІІ питання –  написання твору на одну з вивченних  тем –  20 балів.  

Критерії оцінювання: володіння мовним матеріалом; розумiння автентичних 

текстiв; вмiння визначати основну думку прочитаного та знаходити необхiдну 

iнформацiю; соцiокультурна компетентність; вмiння грамотно i стилiстично 

правильно писати рiзнi види творів; логічність, повнота і ґрунтовність побудови 

речень; граматичні та комунікативні іншомовні компетенції. 

Орієнтовні питання до екзамену (розмовні теми):  

1. My university studies. 

2. Learning habits and strategies. 

3. At the English lesson. 

4. World languages. 

5. Student’s Working Day.. 

6. Famous Universities. Oxford. 

7. Famous Universities. Cambridge.  

8. Famous Universities. Harvard.  

9. Student’s Day Off.  
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10.Homes and housing in English-speaking countries and Ukraine.  

10. Students' accommodation. Household Chores.  

11. European country I'd like to visit.  

12. Native town / village. Going sightseeing around Kyiv.  

13. On the move. 

14.  Eating and drinking habits in English-speaking countries and Ukraine.  

15.  Eating out.     

16. My favourite dish (recipe).  

17. Shops and shopping. Types of shops. 

18.  Career counseling and learning. Occupations.  

19.  Work and employment. My future profession.  

20.  Diseases and health problems. A visit to a doctor. 

21.  Health care in English-speaking countries. 

22.  Health care in Ukraine. Health way of life. Up-to-date ways of treatment.  

23.  Alternative medicine. Pioneers of medicine.  

24.  London. Places of interests. 

25.  Kyiv - the capital of Ukraine.  

26.  Table manners. Ukrainian cuisine. 

 

 Затверджено на засіданні кафедри германської філології 

протокол № 11 від «7» травня 2020 р. 

 

 

Екзаменатори            ______________                ст. викл. Смiтюк I.Л. 

                                                              підпис 

                                                   
 

Завідувач кафедри  ______________                           д. ф. н., професор Буніятова І.Р. 

                                                               підпис 
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