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Атестація випускників факультету іноземних мов ОС «бакалавр» є підсемковою 
формою перевірки та оцінки рівня сфореюваності їх професійної компетентності. 
Комплексний випускний екзамен укладено на основі трьох дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення:
2. Методика навчання ані пінської мови:
3. Педагогіка
Практична складова комплексного випускною екзамене спрямована па 

виявлення рівня еформованості іншомовної комупіказ іншої компеїсн і пос гі. Перше 
низання білету охоплює тематику курсе "Практика усної о іа писееіної о .мовлення»». 
Перевірка практичних аспектів англійської мови передбачас розвиток коеіунікативпої 
ситуації па задану теепггику. Здобувай вищої освізп повинен продееюне і ру на і п належний 
рівень володіння син гаксичними. сееіан і ичниепі та фоне і ичниепі правплаепі і 
закономірностями англійської мови: володізті лексичниеі еппі.еіуеіоеі у еіежа.х зсеїаяикп 
курсу; виклада ти свої думки правильно з точки зору лексики, грама тики і с пілістпкп.

Мелодична складова комплексного випускного екзаеісну передбачає визначення 
готовності здобувачів вищої осві ти до реалізації професійних функцій учизеля апгліііської 
мови. Він має також на меті з'ясувати, наскільки успішно випускник засвоїв усю програеіу 
навчальної дисципліни відповідно до ІІрофіля вчи теля англійської .еюви кваліфікаційної 
категорії «молодий спеціаліст». Від так, випускник повинен продееюнез ре вази 
сформованість методичної складової професійної компе і єн і носз і вчи теля іпозе.мної еюви. 
зокрема: копнен те алыюї - розуміння іеореіпчнпх основ про(|)есіііної дія.іьпосіі:
інстрс метальної володіння базовіїеіи професійниепі веііпняепі: іпзегрованої здаїпісіь 
поєднати теорію і практику під час вирішення професійних проблем. Крім того, здобувай 
вищої осві ти повинен продееюне труна ти сфореювліі і с  І В I HOC І I I Ч І П І X .  коне І ру К І  И В І І О -  

планувальни.х. рефлексивних, проектувальних та коеіу піка і пвіюліавчальпих уеііпь.
Теорсллічна складова розкриває зеїісз основних іеореї інших піііань з

«Педагогіки». Пи тання відображаю!з, всі розділи педагогіки, а саеіе: таї алый основи 
педагогіки, теорію виховання, дидактику та школознавсз во. Визначено ключові пизатія з 
дисципліни, які позребезозз, розгорну тої відповіді. І еорез інші іішаппя етсу ІОІ вся гееі. 
що визначені навчальною програеюю з педагогіки.

ВИМОГИ
до комплексного випускного екзамену

І. Вимоїн з практики усного та писемного мовлення.
Ідобувач вищої освіти повинен проосмонструвоши іі/юриовоннінн таких
компетентностей):
1. Уміння відвію висловлюваззіся па задану гееіаіпку у мополої ічноеіу еіовдсппі 
(Розмовна ситуація обсяг 20-25 речень в межах темп і п ки курсу).
2. Знання базових мовних поня ть:
3. Здатніс ть до мовленнєвої творчос ті:
4. Здатність до кон тролю, самокон тролю резу льтатів .мовленнєвої діяльною і.

II. Вимоги з мелодики навчання англійської мови.
Здобувич вищої освіти повинен во.ннііти наступними компетентностями:
1.Знання цілей, змісту, принципів, методів і прийоеіів навчання апгліііської еюви в школі: 
2. Знання основ теорії методики.



3.Уміння застосовувати сучасні підходи до формування іншомовної мовленнєвої 
компетентності в аудіюванні. читанні, говорінні та письмі на практиці.
I I I .  Вимоги з педагогіки.
Відповідь здобувана вищої освіти повинна віОпові<)ати наспинним критеріям:
1. Наявність розгорнутої відповіді па теоретичні питання, повнота розкриття.
2. Поєднання теоретичного матеріалу з його практичним використанням \ майбутні 
професійній діяльності.
3. Логіка викладення. Змістовність відповіді.
4. Культура мовлення (дикція, виділення головного, чіткість, послідовність, чистота мови 
тощо). Використання афоризмів, цитат, образність мовлення.
5. Впевненість, емоційність та аргументованість.
6. Вміння вільно триматися перед аудиторією.
7. Уміння робити порівняння, висновки.

СТРУКТУРА
комплексного випускного екзамен)'

І. Практика усного та писемного мовлення 

1. Develop the situation mentioned.

List of situations to be developed:
1. A difficult child and problems o f his upbringing.
2. The prime importance o f home in the upbringing o f children.
3. Youth and teenagers. Drug problems.
4. Being 16. What is it like? Schoolwork. social activities, relationships and hobbies.
5. Childhood. Most happy time.
6. The influence o f the media on our lives.
7. The pros and cons o f Internet.
8. My favourite TV programme.
9. The history o f television.
10. The latest developments in TV.
11. Television in Ukraine.
12. The effects o f television on children. Violence on TV.
13. Books and reading. Ways o f forming reading habits from the very childhood.
14. Books for children. The ones they really need.
15. Describe an invention that changed people’s life.
16. Courts and Trials.
17. Youth crimes.
18. Juvenile delinquency.
19. Family life.
20. An important historical ev ent in vour countrv.
21. Kdueation o f your dream.
22. Systems o f education in Ukraine, the USA and ( і real Britain.
23. Foreign languages in our life.
24. Holidays, customs and traditions.
25. Folklore as a means o f understanding the intellectual and spiritual life o f people.
26. The influence o f music on our liv es
27. Books in our life.
28. My childhood memories.
29. Five pieces o f technology you cannot imagine vour life without.
30. My lifetime goals.



II. Методика навчання ані пінської мови

2. Speak on the question from methods of teaching English.

1. Methods o f teaching and its relation to other sciences.
2. Aims o f FL teaching.
3. Principles o f FI. teaching.
4. Methods and techniques o f FL teaching.
5. Types and kinds o f exercises for FI. teaching.
6. FL teaching content and its components.
7. Aids o f FL teaching.
8. Methods o f research in FL teaching.
9. Aims and content o f vocabulary teaching, ways o f presenting vocabulary.
10. Stages o f vocabulary teaching, types and kinds of \ocabulary exercises.
11. Aims and content o f grammar teaching, stages o f teaching active grammar minimum, 

types and kinds o f exercises used.
12. Articulation teaching procedure (stages and exercises).
13. Listening comprehension gist and procedure.
14. Monologue and dialogue (discourse) characteristics, functional types o f monologue and 

dialogue.
15. Peculiarities o f monologue (discourse) teaching procedure: aim. content, stages of 

teaching, types o f exercises.
16. Peculiarities o f dialogue teaching procedure: aim. content, stages o f leaching, types of 

 ̂ exercises.
17. Teaching technique o f reading, its difficulties, stages and exercises.
18. Kinds o f reading and their peculiarities, reading comprehension procedure.
19. l eaching technique o f writing, graphic and spelling exercises.
20. leaching writing.
21. Planning in FL teaching.
22. FL. lesson requirements and its structure.
23. Assessment in FI teaching, its functions, qualities, kinds, forms and objects.
24. Speak on testing in FL teaching.
25. Hxtra-curricular activity. its aim. content and forms.
26. Phonetics teaching (general background).
27. Pronunciation teaching (stages and approaches).
28. Exercises for teaching pronunciation.
29. Exercises for teaching intonation.
30. Preparation for Independent I esting.

I I I .Педагогіка

3. Розкрийте суть питана:
1. Методи навчання га їх характеристика..
2. Форми організації навчальної діялинос і і учнів на \році.
3. Педагогіка як наука. її предмет, основні функції іа каїеюрії.
4. Сутність управління й керівниці їді освітою га школою..
5. Концепція І Іової української школи: основні положення
6. Форми організації навчання в школі
7. Методи виховання та їх класифікація.
8. Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці га сне і ема професійної оріпи а ції в 

школі.
9. Закон України «Про освіту» (2017): основні положення



10. Виховання особистості в колективі. Вили колектив} іа сіапи ііою  форм\ваінія.
1 1. Поняття про особистість та її розвиток. фактори рознит кл особпсі'осіі
12. Національно-патріотичне виховання учнів в школі.
13. Соціальний розвиток особиста  і школяра: суть, завдання і засоби.
14. Характеристика державних документів, що реалічують зміст о с в іт  в сушеній 

школі.
15. Контроль навчальних досягнень учнів: суть, принципи, види та методи.
16. Закономірності та принципи виховання.
17. Мотиви і стимули у навчанні.
18. Інтелектуальний розвиток учнів в школі. Робота з обдарованими діїьмп.
19. Урок як основна форма навчання в шкоді. Тини і структура уроків.
20. Поняття про дидактику. Суть процесу навчання, його структура.
21. Цілісний освітній процес в школі, його гуманізація та демокраіизація.
22. Сутність процес} виховання та йою структурі.
23. Спільна виховна діяльність ніколи, сім’ї і і ромадськос 11.
24. Основні закономірності іа принципи навчання.
25. Системи навчання: історія, порівняльна характеристика.
26. Проблема мети виховання в педагої і ц і. Мета виховання в сучасній школі.
27. Фізичний рочвиток школярів: чавдапня. '.місі, ([юрми іа меіоди.
28. Духовний рочвиток особиста  і: с\ її., діагиос і ика. часоби і шляхи.
29 Функції процес}' навчання та їх реалізація в сучасній школі.
ЗО. Завдання, зміст і форми роботи класного керівника.

г

к р и т е р і ї  о ц і н ю в а н н я

На основі Положення «Про поточне, модульне та підсумкове оцінювання знань 
студентів в умовах кредиттю-модульпої системи організації навчального процес}.., 
затвердженого вченою радою УДІ1У імені Павла Тичини від 25 травня 2000 р.. 
підсумковий контроль здійснюється у формі державною екзамен} і метою оцінки 
результатів навчання на певному освітньому с т а  пені.

Оцінка «5 (А) відмінно» виставляється за } мов виконання пас гупннх внмої :
1. Перше питання передбачає вільне і коректне володіння мовою іа повної} 

висловлювання з теми, темп мовлення норма і інший. Д о іі}скаю і вся 1-2 лексико- 
граматичні помилки, які не впливають па розтління зміст} повідомленіня.

2. Друге питання: передбачає глибокий іл повний аналіз основ іеорії меюдпки. 
зрілість міркувань із методичних проблем, уміння охарактерп і} ваі и відповідні меіодичпі 
явища, показати зв'язок методики з практикою.

Здобувай вищої освіти у повному обсязі викладає вивчений матеріал, дає правильні 
визначення понять, виявляє розуміння матеріал}, може обгруті і \ ва і и свої адження. 
застосувати знання практично, навесні свої приклади, арі умен іовапо висловлювані свою 
точку зору. Відмінне виконання всіх видів діяльності, можливо з незначною кількісно 
помилок. Допускаються 1-2 граматичні та лексичні помилки.

3. Третє пи тання: здобувай вищої освіти
• повно, логічно і послідовно розкриває зміст питания:
• відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знания:
• вільно володіє іеоре пічними основами і педаї оі ічною іермпюлої і< ю:
• правильно часіоеовуї одержані знання для розв'язання практичних тавдань. для 

аналіз} педагогічних явищ, т ворчо вирішує педаї оі ічп\ тадач}:
• гнучко ви кори с і ов \ і міжпредмеї ні зв'язки в } з а і а.іьненіп інформації:
• демонстр}'є грунтовні знання першоджерел, уміння самосіійпо розкривати їх 

зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додат кону л іісра і}р \:



• вільно володіє нормативною, сучасною \ країна.кою мовою.
Оцінка «4 (В) добре» виставляється та умов виконання наступних вимої :
1. Перше питання: лдобувач вищої освіт и виявляє вільне володіння мопо.юі ічни.м 

мовленням відповідно ладаної ролмовної ісми. Володіє > достаїньом} обсялі баловим 
лексичним та граматичним матеріалом, передбаченим програмою. Доп\скаються ііелначні 
граматичні чи лексичні огріхи у мовленні. Тем> ситуації рочісрп і о повпіеію.

2. Друге питання: випускник добре лініє ісорсі інший маїеріа.і. дає вплначеппя 
понять, може обґруїпу'вати свої судження, .може сис гсматділу ват п набуті лівіння, добирає 
переконливі аргументи на підтвердження власного судження, володіє матеріалом при 
вирішенні практичних лавдаиь.

Викладення матеріал} л пелпачпнми помилками. Володіння у достач ньому обсялі 
баловим лексичним словником, передбаченим 11 рої рамою. Виконання лавдаиь д\же 
добре, вище середнього рівня л кількома помилками. Доіуекаю ївся 2-3 грам а 111 ч н і чи 
лексичні помилки.

3. Третє питання: лдобувач вищої освіт и
• володіє понятійним апаратом педагогіки:
• уміння і навички студента долволяють викласти матеріал логічно, послідовно, 

висловити власну думку, лробити висновок:
• правильно ролкривае основний лмісі маїсріал}:
• добре лініє основні педагогічні категорії, лакономірнос і і і вміє викорпе іовуваш 

їх при ролв'яланні практичних лавдаиь:
• комплексно вирії і іуг' поставлені лавдашія. правильно впкориеювм довідкою 

літератур}1:
г • добре володіє українською мовою:

• у відповіді допускає 1 - 2 нелначні пет очное і і } викорисіанні педагогічної 
термінології чи тлумаченні педагогічних явищ.

Оцінка «4 (С) добре» виставляється ла умов виконання пастш пх вимої :
1. Перше пит ання: передбачає вміння висловлювані свою і очку лор_\. Здобувай 

вищої освіти володіє у достатньому обсялі баловим лексичним та грамат ичним мінімумом, 
передбаченим програмою. Тем} комунікативної ситуації англійською мовою ролкрито 
повністю. Допускаються 3-4 граматичні, лексичні чи фонетичні помилки га деякі неточності 
у ролкритті теми висловлювання.

2. Друге питання: характерн і}< т вся вмінням випускника висловлювані свою іочку 
лору. Здобувай вищої освіти лініє іеорет ичниіі мпісріад добре. да< віііначенпя меіодпчних 
понять, може обгрунтувати свої судження. може спет емат п і} на і п набуті лівіння, добирає 
переконливі аргументи па підтвердження власного судження, володіє маїеріалом при 
вирішенні практичних лавдаиь.

З .Третє питання: лдобувач вищої освіти:
• достатньо во.тодії понятійним апарати педагої іклі:
• уміння і навички студента долво.тяюіь ви клас 111 маїсріа.і досип, лої ічно. 

послідовно:
• правильно ролкривае основний лміст матеріал}:
• добре лнає основні педагогічні лакономірнос ті і вміє викорпе тов} ва ти їх при 

ролв'яланні практичних лавдаиь:
• комплексно вирішує поставлені лавдашія. правильно використоїт довідкоіу 

літературу:
• добре володіє українською мовою:
• у відповіді допускає 1 лначн\ неточність (серйолну помилку) у викорисіанні 

педагогічної термінології чи тлумаченні педагогічних явищ.

Оцінка «З (D) ладові.іьно» виставляється ла пасіупнпх _\мов:
1. Перше питання: переважають фонетичні помилки _\ мовленні па лексичному і



граматичному рівнях. Допускаються 4-5 мовних помилки. Темп мовлення занижений. Тему 
висловлювання розкрито не повністю.

2. Друге питання: викладення матеріалу не у повному обсязі. неглибоке володіння 
теоретичним та практичним матеріалом. Виконання всіх видів діяльності злійснюмься 
непогано, але зі значною кількістю помилок. Допускаю'! ься 4-5 мовні помилки.

3. [ pert питання: здобувай вищої освіти
• правильно викладає теоретичний матеріал на рівні рспродукгивного мислення.
• володіє педагогічною термінологією:
• вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами:
• у відповіді неповно обгрунтовує висновки, припускаєшся помилок при 

узагальненні:
• допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та 

інтерпретації педагогічних явищ:
• зміст окремих питані, викладає частково, непослідовно:
• відповідь виявляє прогалини у знаннях.
Оцінка «З (Е) задовільно» виставляється за таких умов:
1. Перше питання: здобувай вищої освіти не володіє it достатньому обсязі базовим 

лексичним і граматичним мінімумом, передбаченим програмою. Іемп мовлення 
занижений. Монологічне мовлення it межах комунікативної ситуації задовільне, але зі 
значною кількістю помилок. Допускається 5-6 мовних помилок.

2. Дрміе питання: досип, поверхове викладення матеріалу, неповне рожрппя су і і 
методичних явищ. Випускник подає матеріал, без аргументації своїх висновків, без своїх 
прикладів і не завжди адекватно використовує знання в практичній час і пні.

Виконання всіх завдані, задовольняє мінімальні кршерп. Допускам ься 5-6 мовних 
помилок.

3. Третє питання: відповідь здобувана вищої освіти в основном) задовольняє 
мінімальним к р и т е р і я м:

• викладає теоретичний матеріал на репродуктивному рівні:
• достатньо володіє педагогічною термінологією:
• вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами:
• у відповіді неповно обгрунтовує висновки, припускається помилок при 

узагальненні;
• при розкритті окремих теоретичних положені, припускається серйозних 

помилок, неточності у розумінні та інтерпретації педагогічних явищ:
• відчуваються труднощі у використанні теоретичних положені, при розв'язанні 

практичних завдань:
• не вміє самостійно зробити узаі альнюючніі висновок.
Оцінка «2 (FX) незадовільно» і можливістю повторного складання або «2 

(F)» -  з обов'язковим повторним вивченням дисципліни вис іав.іяе і ься за іаких умов:
1. Перше питання: незадовільний рівень виконання всіх практичних видів .дія. лід юс і і. 

невміння висловили та аргументували свою іочку зору па запропоновану ієну через 
недостатній словниковий запас. Мовлення випускника м іс ти , більше ніж 6 мовних 
помилок.

2. Дрмге питання: випускник не володіє маїеріалом. відіворкн лише основні 
положення, знає окремі фрагменти, що складають незначну частину маїсріплу. Допускані ься 
більше, ніж 6 мовних помилок.

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