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КОМПЛЕКСИ И И її ИII УС К 11И И Е К і А М I 11 

ПОЯ ( 11 ю ил Л Ь11Л Ї Л П ПС КЛ

Атестація випускників факультету іноземних м о в  ()(' «бакалавр» г  п і д с у м к о в о ю  

формою перевірки та оцінки рівня сформованеє ті ї\ про(|)есіііної компетентності. 
Комплексний випускний екзамен укладено на основі трьох дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення:
2. Практичний курс дру тої іноземної мови ( німецької, францу зької, іспанської):
3. І Іедагогіка
Практична складова комплексного випускного екзамене спрямована па 

виявлення рівня сформованості іншомовної кому піка і іншої компе і єн шості. Перше 
питання білету охоплює тематику курсу «Практика усної о іа писемною мов.іепня 
Перевірка практичних аспектів англійської мови персдбачаї розвиюк ком\пікаї іншої 
ситуації на задану тематику. Злобу пан вищої освіти повинен продемонс і р\ ва ш належний 
рівень володіння син таксичними, семантичними та фоне пічними правилами і 
закономірностями англійської мови: володіти лексичним м і н і м у м о м  \ межах ісматпки 
курсу: викладати свої думки правильно з точки зору лексики, граматики і сшлісгикп.

Практична складова комплексної о випускної о екзамене спрямована на 
виявлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компеїеп тості. Відповідне 
питання білету охоплює тематику курсів «Практичний к\рс німецької мовіш. 
«Практичний курс французької мови» «Практичний курс іспанської мови». Перевірка 
практичних аспектів другої іноземної мови націлена па насіупііі коме піка півні вили 
діяльності: анотування оригінального і 111 поеювіюі о ісксіу і розвіпкоеі коеіе нікаї пвіюї 
ситуації на задану тематику. Здобувач вищої освіт повинен пролееюпс і ре ваі п належний 
рівень володіння еиптаксичниеш. семаїп пчппепі й (|юнеі ичниеш правилами і 
закономірностями другої іноземної мови: володі пі лексичнпеї еііпіеіе еюеі е еіежах 
тематики курсу: викладати свої думки правильно з ючки юру лексики. Граматки і 
стилістики.

Теоретична складова розкриває зміст основних і соре і інших шпат, з 
«Педагогіки». Питання відображають всі розділи педаїоіікн. а саме: «пальні основи 
педагогіки, теорію виховання, дидактику та школознавство. Визначено ключові питання з 
дисципліни, які потребують розі орнуюї відповіді. Теореіичні шпаїпія СІоееВ'ІЬСЯ І Є Є1. 
що визначені навчальною програмою з пелакн і к 11.

вимоїн
ДО КОМПЛЕКТ НОЕО ВИПУСКНОЇ О ЕКЗАМЕНУ

І. Вимоги з практики усного та писемного мовлення.
Здобувай вищ ої освіти повинен проОемоиструвіїти сі/юрмованіснн, таких 
компетентноспниї:
1. Уміння вільно висловлюватися на задану іемапіку у монолотічпоме мовленні 
(Розмовна ситуація -  обсяг 20-25 речень в еіежах іеекппки курсу).
2. Знання базових мовних понять:
3. Здатніс ть до мовленнєвої творчості:
4. Здатність до кон тролю, самокон і ролю результаті мовленнєвої діяльнос і і.
II. Вимоги з Практичного курсу німецької мови, І Іракзичної о курсу французької 
мови, Практичного курсу іспанської мови
Здобувай вищої освіти повинен проОемонсш/уваши а/юрмованісши таких 
компетентностей:
I. Знання особливостей фонетичної, граматичної та лексико-сип іаксичної будови дре тої 
іноземної мови;
II. Вимоги до розмовної ситуації



Здобувай вищої освіти повинен проОсмоиструвити с<І>ормованість таких 
компетентностей:
1. Уміння вільно висловлюватись іноземною мовою \ межах вивченої тематики \ 
монологічному мовленні (розмовна ситуація обсяг 20-25 речень в межах іематикп 
курсу);
2. Здатність обмінюватись is співрозмовником інформацією, тобто вільно володіти 
навичками діалогічного та монологічного мовлення; практично використовувати набиті 
лексико-граматичні вміння та навички;
3. Здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності.
III. Вимоги і педагогіки.
Відповідь здобувана вищ ої освіти повинна ві<)повіОати наступним критеріям
1. І Іаявність розгорнутої відповіді на теоретичні ниіаппя. новіюча розкритої.
2. Поєднання 'теоретичного матеріалу в і'юто практичним використинням \ майбутній 
п р о ф е с і й н і й д і я j і ы і о с' т і.
3. Логіка викладення. Змістовність відповіді.
4. Культура мовлення (дикція, виділення головною, чіткість. 11 ос л ідо ві і і с і ь. чисюїа мови 
тощо). Використання афоризмів, цитат образність мовлення.
5. Впевненість, емоційність та аргумеїгтованість.
6. Вміння вільно триматися перед аудиторією.
7. Уміння робити порівняння, висновки.

С ТРУКТУРА
комплексного випускногоскіамсну

І.НПрактика усного та писемного мовлений 
1. Develop the situation mentioned.

List of situations to be developed:
1. An Hnglish proverb says: "A good name is rat her to be chosen than great riches". І їх press 

your opinion. Do you have a common or unusual name1,’ Why do \ou think some names become 
fas h і о na b І є/ u n fash і о n a bl e ?

2. A portrait keeps a part of the soul of its owner. If you had a portrait painted ol Aon. where 
you would be? What kind of portrait w ould you like to have?

3. Pitter Pen said: "Since I was little, this is im favorite place to come". Tell about a place 
that is important to you.

4. fell about a treasured possession ol'your own and describe why it is meaningful to \ou.
5. Tell about the best advice you ever got. You should mention about what it was. when you 

heard it. and how it helped you.
6. Books will always exist people like the feel of paper. Present your point of view.
7. Children learn a lot from their parents. How much do you think parents are able to shape 

their children's future and success?
8. Do you agree that any parent can train his her child to become world-class at something 

or does the child need to be born academical!) artisticall) gifted?
9. Describe the national stcreotjpe for \our country Do \ou think it is an accurate 

description'?
10. Design your ideal space for work and study Present \our ideas, lollowing the points: 

type of room, special features, decoration, objects furniture, si/e. view.
11. Think over juvenile delinquency, its causes and solutions. W ho do you think should be 

responsible for it?
12. If you could introduce a law in vour country or community what would it be? I hink 

over and present your ideas.
13. When is it important for people to speak open!) rather than keep secrets? !express \our 

opinion.



14. Dave Willis said: «Secrecy is the enemy of couples, liven heahh\ relationship is built 
on a foundation of honest} and trust ". Speak on the problem of keeping secrets from each other 
in couples.

15. Tell about one of your childhood memories and explain why urn still remember it.
16. Present list of five secrets of famous personality.
17. Lao Tzu said: «Those who have know ledge don't predict. Those who predict don't have 

knowledge". Do you believe in predictions?
18. Imagine you are a "futurist" and it is your job to predict the future. What changes do \ou 

think will happen by 2040?
19. Tell about changes in Lnglish in the next 200 years. Do you think it will continue to be a 

global language or some other languages will become more important?
20. What has changed during 10 years in your country'? Think about fashion, cost of living, 

the media, etc. Present your ideas.
21. Give information about a decade of у our own choice, flunk about music, fashion, 

politics, news events and trends. Take into consideration three factors, which you think, helped to 
define the decade.

22. Describe the things, places, actions that help you to switch off from your daily routine.
23. Describe your actions if you found yourself stranded on an island.
24. Choose the objects you would put in a time capsule to represent your culture. Explain 

your choice.
25. Choose some items for a "Museum of Me". Include clothing, food or drink, books, 

magazines or DVDs. What do they represent'.’ hxplain vour ideas.
26. As people get older, their perceived value of time increases. "Time is money." Do you 

agree or disagree'? Whv?
27. Everybody loves music and most people feel very strong emotions towards it. especially 

when it comes to the music that they love (or hate) most. How do certain kinds of music make 
you feel?

28. Lake news (fabricated news) is the deliberate spread of misinformation. Sensationalist, 
dishonest or outright fabricated headlines arc often used to increase readership. Do you agree with 
the above definition?

29. When you hear the word "violence", what do you think of? Is the world more violent 
today?

30. What would you do if you were given a choice between great wisdom or great wealth, 
which would you choose?

II. Друга іноземна мова (іспанська, французька, німецька)
2. Розвиньте комунікативну ситуацію другою і н о і с м н о і о  м о в о ю  (німецькою/
французькою/ іспанською) на гему:
1. Сім'я
2. Студен тське життя
3. Будинок моєї мрії
4. Пори року
5. їжа
6. Опис людини, іо в 11 і 111 н і с І І,
7. Наш університет
8. У супермаркеті
9. Система освіти
10. Свята країни, мова якої вивчається (Німеччина. Франція . Іспанія)
1 1. Дозвілля
12. Моя кімната
13. Мій друг
14. Розпорядок дня
15. Мої захоплення



16. Країна, мова якої вивчас ївся (Німеччина, (браннім . Іспанія)
17. Столиця країни, мова якої вивчати,ся (Німеччина, (браннім . Іспанія)
18. Визначні місця
19. Погода
20. У ресторані
21. Домашні улюбленці
22. Чому я вивчаю іноземні мови
23. Навчання на факультеті іноземних мов
24. 1 Ірийом у лікаря
25. Спорт
26. Подорож
27. Відпустка, канікули
28. Рідне місто
29. Національна кухня країни, мова якої вивчає іься.
30. Національні свята і традиції країни, мова якої вивчає і вся

II І.Педагогіка
1. Методи навчання та їх характеристика..
2. Форми організації навчальної діяльності _\чпів на \році.
3. Педагогіка як наука. її нрсдмсі. основні функції іа каїсіорії.
4. Сутність управління й керівництва освітою іа школою..
5. Концепція Пової української школи: основні положення
6. Форми організації навчання в школі

г 7. Методи виховання та їх класифікація.
8. Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці та система професійної орігітіації в 

школі.
9. Закон України «Про освіту» (2017): основні положення
10. Виховання особистості в колективі. Види колективу іа сниш його формування.
1 1. Поняття про особистість та її розвиток, фактори розвішу особистосіі
12. Національно-патріотичне виховання учнів в школі.
13. Соціальний розвиток особистосіі школяра: с\ і ь. завдання і тасоби.
14. Характеристика державних доіумеїпів. що реалі і\ ю і і, змісі освіііі в с\ чнсііш 

школі.
15. Контроль навчальних досягнень учнів: су гь. принципи, види і а ме і оди.
16. Закономірності та принципи виховання.
17. Мотиви і стимули у навчанні.
18. Інтелектуальний розвиток учнів в школі. Робо і а і обдарованими дім,ми.
19. Урок як основна форма навчання в школі. Типи і структура уроків.
20. Поняття про дидактик\'.. Су ть процесу навчання, його структура.
21. Цілісний освітній процес в школі, його гуманізація та демократизація.
22. Сутність процесу виховання та його стр\ кнура.
23. Спільна виховна діяльність школи, сім’ї і і романсі,косіі.
24. Основні закономірності та принципи навчання.
25. Системи навчання: історія, порівняльна харакіеристика.
26. Проблема мені виховання в педаїогіці. Мені виховання в с\ наспій школі.
27. Фізичний розвиток школярів: завдання, змісі. форми іа методи.
28. Духовний розвиток особистості: суіь. діаі носійка, засоби і шляхи.
29 Функції процесу навчання та їх реалізація в сучасній школі.
ЗО. Завдання, зміст і форми робот класного керівника.



КРИТЕРІЇ ОЦШІОНЛІШЯ

На основі Положення «Про поіочнс. модельне ін підсумкове оцінювання ніаіп. 
студентів в умовах кредитно-модульної епегееіи організації навчалі.інм о нроцсс\». 
■затвердженого вченою радою УД1ІУ імені Павла Тичини віл 25 травня 2006 р.. 
підсумковий контроль здійснюється у формі державного екзамену і меіоіо оцінки 
результатів навчання на певному освітньому ступені.

Оцінка «5 (А) відмінно» виставляється за умов виконання наступних ізіьеюі :
1. Перше питання передбачає вільне і корекше володіння мовою іа повної \ 

висловлювання з геми, геми мовлення нормативний. Допускаються 1-2 лексико- 
граматичні помилки, які не впливають па розуміння змісту повідомлення.

2. Друге питання: випускник володіє в повному обсязі базовим лексичним 
словником та граматичним матеріалом, передбаченим прої рамою. Монологічне 
висловлювання передбачає вільне і коректне володіння мовою і а повно ту висловлювання 
з теми, темп мовлення нормативний. Донескаюі вся 1-2 лекспко-і рама і інші помилки, 
які не впливають на розуміння зміст) повідомлення.

3. Третє питання: здобувай вищої освіти
• повно, логічно і послідовно розкриває зміст питання:
• відповідь свідчить про всебічні, сис'ісматизовапі. ілпбокі знання:
• вільно володіє теоретичними основами і педагогічною термінолої ією:
• правильно застосовує одержані знання для розв'язання пракі інших завдань, для 

аналізу педагогічних явищ, творчо вирішує педагої і1 і 11 у задач):
г • гнучко використовує міжпредметі і і зв'язки із узагальненні інформації:

• демонструє грунтовні знання першоджерел, уміння самое і ійпо розкривані їх 
зміст, робити узагальнення і висновки, використає ючп додаїкову діїераіеру:

• вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
Оцінка «4 (В) добре» виставляється за умов виконання наступних вимог:
1. Перше питання: здобувай вищої освіти виявляє вільне володіння монологічним 

мовленням відповідно заданої розмовної теми. Володіє в досіагпьом) обсязі базовим 
лексичним та граматичним матеріалом, передбаченим 11 рої рамою. Дону сканы вся незначні 
граматичні чи лексичні огріхи у мовленні. Тем) спіеації розкрию повніє по.

2. Друге питання: випескніїк виявляє вільне володіння монолої іншім мовленням 
відповідно заданої розмовної теми. Володіє в досип ньому обсязі базовим лексичним 
словником та граматичним матеріалом, передбаченим програмою. Дон)ска< іься 2-5 
граматичні або лексичні помилки.

3. Третє пи тання: здобувай вищої осві ти
• володіє понятійним апаратом педагої іки;
• уміння і навички студента дозволяють впклаеіп матеріал лоїічно. послідовно, 

висловити власну думку, зроби ти висновок:
• правильно розкриває основний зміст матеріале:
• добре знає основні педагогічні катеюрії. закономірное і і і вміє иикорпе іовуваї п 

їх при розв'язанні практичних завдань:
• комплексно вирішує поставлені завдання, правильно викорпе і о і з) < довідкове 

літературу;
• добре володіє українською мовою;
• у відповіді допускає 1 - 2 незначні неючпоеіі е викорисіаппі педаї оі ічної 

термінології чи тлумаченні педагої ічних явищ.
Оцінка «4 ((’) добре» виставляється за умов виконання насте minx впмої:
1. Перше питання: передбачає вміння висловлювані свою ючку зоре. Здоб) нач 

вищої освіти володіє в досип ньому обсязі базовим лексичним іа і рама і іншим мінімумом, 
передбаченим програмою, комунікативна сіпуапія англійською мовою на задан) ісеїе. 
Допускаються 3-4 граматичні, лексичні чи фонетичні помилки та деякі нсточнослі е розкріпи і



тем и висловл ю ван н я.
2. Друге питання: випускник демонструє дооре володіння молодої іншім мовленням \ 

межах комунікативної ситуації. Випускник володіє в доеіагпі.ом\ оосязі оазовим лекеичпим 
і граматичним мінімумом. передбаченим програмою. Донуекаю і вся педосташя 
аргументованість відповіді. 3-4 граматичні, лексичні чи фонетичні помилки та деякі 
неточності у розкритті теми висловлювання.

З .Трете питання: здобу вач вищої освіт
• достатньо володіє понятійним апаратом педаї оі іклі:
• уміння і навички студента дозволяють викласти маїеріал досип, логічно, 

послідовно:
• правильно розкриває основний -зміст матеріале :
• добре знає основні педаї огічні закономірності і вміє викорис тов\ вати їх при 

розв'язанні практичних завдань:
• комплексно вирішує поставлені завдання, правильно викорис твоє довідкове 

літературу;
• добре володіє українською мовою:
• у відповіді допускає 1 значну неточність (серйозну помилку] у викорис іанні 

педагогічної термінології чи тлумаченні педаї оі ічпп.х явищ.
Оцінка «З (І)) задовільно» виставлж і вся за ііасі упних \ мов:
1. Перше питання: переважають фонетичні помилки у мовленні на дсксичномч і 

граматичному рівнях. Допускаються 4-5 мовних помилки. Темп мовлення занижений. 
Тему висловлювання розкрий) не повніє по.

2. Друге питання: випускник не володн в доетаїньомч оосязі базовим лексичним 
іг граматичним мінімумом, передбаченим прої рамою. Ісмп мовлення занижений. 
Монологічне мовлення в межах комуніказ инпої сиіуації задові.пліе. але зі значною 
кількістю помилок. Допускаються 4-5 мовних помилок.

3. Третє питання: здобувай вищої осві ти
• правильно викладає теоретичний маїеріал на рівні репродукційної о мислення.
• володіє педагогічною термінологією:
• вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами:
• у відповіді неповно обгрунтовує висновки, припускається помилок при 

узагальненні;
• допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної і ер.мінолої ії і а 

інтерпретації педагогічних явищ:
• зміст окремих питань викладає часіково. непослідовно:
• відповідь виявляє прогалини у знаннях.
Оцінка «З (F.) задовільно» виставляє і ься за іакпх умов:
1. Перше питания: здобувай вищої освіїп не володн в досіашьоме обсязі 

базовим лексичним і граматичним мінімумом, передбаченим прої рамою. Темп 
мовлення занижений. Монологічне мовлення в межах кому пікаї ивної спіеації 
задовільне, але зі значною кількіс тю помилок. Допу скай і ься 5-6 мовних помилок.

2. Друїе питання: винуекпик не володіє в досіаі ньому обсязі базовим лексичним і 
граматичним мінімумом, передбаченим програмою. Темп мовлення занижений. 
Монологічне мовлення в межах комунікативної силуанії задовільне, але зі значною 
кількістю помилок. Допускається 5-6 мовних помилок.

3. Третє питання: відповідь здобувана вищої освіти в ochobiiomv задовольняє 
мінім а: і ьн и м критерія м:

• викладає теоретичний маїеріал па репроду ктпвпому рівні:
• достатньо володіє педагогічною іермінолої і< ю:
• вміє проілюструвати іеорсіпчні положения прикладами:
• у відповіді неповно обтрунтовує висновки, припускається помилок при 

узагальненні:



• при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних 
помилок, неточності у розумінні та інтерпретації пслаї значних янпіп:

• відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні 
практичних завдань;

• не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
Оцінка «2 (FX) незадовільно» з мож. іпвісі ю повзорної о складання або «2 

(F)»- з обов'язковим пов торним вивченням лисінні, іінн вис і ав.тж 1 1 ,ся за іаких ммов:
1. Перше пи тання: незадовільний рівень виконання всіх прак пічних видів ліяльносі і. 

невміння висловити та арі у лісп іу ватзі свою іочк\ зору па запропоноване ісм\ через 
недостатній словниковий запас. Мовлення випескника місіть більше ніж б мовних 
помилок.

2. Друге питання: випускник демоистру недостатній лексичний запас за низький 
рівень сформованості граматичної компетентность Моно.тої ічнс мовлення в межах 
комунікативної си туації незадовільне, зі значною кількіс но помилок, які перешкоджаюі ь 
розумінню змісту. Мовлення випускника містить більше ніж б мовних помилок.

3. Третє питання:
• відсутня логіка і обгрунтування теоретичних положень:
• відповідь має переважно репродуктивний характер, допускаються сузаєві помилки:
• відповіді мають фрагментарний характер:
• у відповіді не розкриті основні поняття.

Г
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