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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  «Практика усного та писемного мовлення (англійська 

мова) (2 курс, ФКБ, денна)» 

 

2 курс 

спеціальності 035 Філологія 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

спеціалізації 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно),  

освітня програма Мова та література (китайська) 

Форма проведення 

 

Комбінована(письмово та усно) 

Письмова та усна частини 

приймаються у додатку Google 

meets (за посиланням) 

 

Тривалість проведення 

 

4 години 

 

Максимальна кількість балів 

 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 

 

Екзаменаційний білет складається 

з двох частин: письмової та усної: 

Максимальна кількість балів за 

письмову частину – 20 балів. 

Письмова частина включає в себе: 

1.  40 тестових завдань  

Завдання для виконання надаються у 

додатку Google meets у день 

проведення іспиту, завдання 

надаються терміном виконання 2 



години. Після вказаного часового 

ліміту завдання не приймаються. 

Максимальна кількість балів за 

усну частину – 20 балів  

Усна частина включає в себе: 

1.  Усне повідомлення (міні-

промова) на задану тему, 

відповіді на задані викладачем 

питання стосовно теми 

повідомлення та, за потреби, 

стосовно іншого матеріалу 

2. Переклад речень з української 

мови на англійську мову 

Критерії оцінювання: 

відповідність змісту висловлення 

поставленій темі; 

повнота і ґрунтовність викладу; 

коректне використання вивченого 

граматичного та лексичного 

матеріалу; 

гнучкість усного висловлювання; 

відповідне сприйняття матеріалу 

на слух та здатність давати 

обґрунтовані відповіді на 

поставлені викладачем запитання 

без підготовки; 

здатність використовувати 

пройдений лексичний та 

граматичний матеріал для 

коректного перекладу речень 

(усна частина). 

 

Перелік допоміжних метеріалів 

 

Студенти можуть готуватись до 

іспиту, використовуючи усі 

основні матеріали, які 

використовувались протягом 

навчального семестрі: 

 

Орієнтовний перелік тем для 

усних повідомлень: 

 

1. Student’s Lifeand Studies 

2. Choosing a Career 

3. Describing a Place 

4. On the Move 

5. Meals and Cooking 

6. Questions of Health  

7. Leisure and Sports 



8. Ukraine and Ukrainians  

9. Britain and the Brits 

 

Зразок завдань в 

екзаменаційному білеті: 

1 питання – Розмовна тема  

«Imagine that you are a travel agent 

and you are asked to prepare a 

speech about travelling. Talk about 

the following:  

• why most people like travelling 

and which destinations they 

choose;  

• which means of transport is the 

best for each kind of vacation;  

• which kind of transport you like 

most and why.» 

2 питання – Переклад на 

англійську 

• Я така зла. –  Чому? - Тому що 

мій рейс спочатку відклали, а 

потім відмінили.   

Чому ти запізнилася? – Мій брат 

не зміг підвезти мене до роботи, і 

мені довелося їхати автобусом. 
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