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                                             спецiальність:  035  Фiлологiя 

                                                     освітній  рівень:  перший (бакалаврський)  III курс 
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     Форма проведення: письмова. 

     Формат проведення: платформа Google Meet. 

     Тривалість проведення: 2 години. 

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 прочитанного та знаходити необхiдну iнформацiю; соцiокультурна 

компетентність; вмiння грамотно i стилiстично правильно писати рiзнi види творiв логічність, 

повнота і ґрунтовність побудови речень; граматичні та комунікативні іншомовні компетенції. 

  

Орієнтовні питання до екзамену (розмовні теми): 

 

1. The system of secondary education of Great Britain. 

2. The system of education in Ukraine. 

3. There have been reasonable/unreasonable changes in the system of education of Ukraine recently. What 

is your attitude to the Educational reform ?     

4. The trend (tendency) of extra- curricular activities is becoming more important as they develop “social 

skills”. Do you agree with this fact? Give your reasons .  

5. Geographically, English is the most wide-spread language on the Earth, second only to Mandarin Chinese 

in the number of people who speak it. Give reasons why English has become a global language? 

6. English as a world language is involving all people on Earth. Explain its global influence. 

7. Environmental protection is a national concern. Share your opinion about the statement given . 

8. Contamination is a problem of every nation. What are the steps undertaken by the governments of 

different  countries to protect  the environment? 



9. There are different types of pollution. What are they? Tell about the different aftereffects of such 

environmental pollution and nature destruction. 

10. Nature has a great influence on our lives. Tell about your personal attitude to nature. How does it 

influence you? 

11. You have an opportunity to speak to people from different countries. Tell them about the main 

environmental problems  in Ukraine. 

12. In the mid 20-th century Great Britain faced a number of ecological problems, but succeeded to find a way 

to solve them. Describe the environmental situation in Great Britain. 

13.  American schooling.  

14. The future of English. 
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