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Програми екзамену 

Дисципліни  

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізації: 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська 

освітня програма: 035.06.02 Мова і література (японська) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) ІІІ курс 

Форма проведення: комбінована 

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 

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

допускаються 1-2 незначнi помилки. 

2 питання - максимальна кількість балів ставиться за фонетично правильне читання 

уривку тексту, точний переклад частини тексту та граматично та логічно правильно 

побудований переказ тексту; 

3 питання – переклад речень - 10 балів: 5 речень на переклад з використанням вокабуляру 

з різних тем, які вивчалися протягом року і граматичного матеріалу, за кожне правильно 

перекладене речення студент може отримати 2 бали. 

Орієнтовний перелік питань 

1. The history of the theatre. 

2. British Theatre. The Globe. 

3. Ukrainian theatres. 

4. A visit to the treatre. 

5. My favourite play / actor / actress. 

6. The history of the cinema. 

7. TV and cinema – their impact on people. 

8. My favourite actor / actress / film director. 



9. Film reviews. 

10. Functions of art. 

11. Art trends. 

12. Art museum. 

13. The English school of painting. 

14. My favourite  painter / painting / piece of art.  

15. Appearance and character. Appearances are deceptive. 

16.  Feelings and emotions. 

17. English, American and Ukrainian characters. Overcoming stereotypes. 

18. Influence of national character on the peculiarities of national festivities and family 

celebration.  

19. Сontemporary state of nature and environment.  

20. The consequences of industrial and agricultural influence on nature. 

21. Environmental problems and solutions. British environmental policy.  

22. Environmental protection. World ecological movements and influential ecologists.  

23. You never stop learning / Non-stop learning. 

24. The system of secondary education in England and Wales.  

25. Types of schools in the USA.  

26. Secondary education in Ukraine.  

27. Keeping discipline in school. Punishment as a mean of discipline influence.  

28. A school of future. 

29. World Englishes. Lingua franca.  

30. ESP. English for special purposes.  

31. ESP: Military English. 

32. ESP: Newspaper English, headline English.  

33. ESP: Business English.  

34. The future of English. 
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