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КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКІАМЕН 5 АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ 

П ОЯ( Н Ю ВАЛЬНА і А П И С К А

Атестація випускників факультету іноземних мов ()(' «бакалавр» г підсумковою 
формою перевірки та оцінки рівня сформованими їх професійної компетентності. 
Кваліфікаційний екзамен укладено на основі двох дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення;
2. Методика навчання англійської мови
Практична складова кваліфікаційного екзамену спрямована на виявлення рівня 

сформованості іншомовної комунікативної компетентності. Перше та дрм е питання 
білету охоплюють тематику курсу практики усного та писемного мовлення. Перевірка 
практичних аспектів англійської мови націлена на наступні комунікативні види 
діяльності; читання оригінального тексту з подальшою його інтерпретацією та розвиток 
комунікативної ситуації на задан) тематик). Здобував вищої освіти повинен 
продемонструвати належний рівень володіння синтаксичними, семантичними і і 
фонетичними правилами і закономірностями англійської мови: лексичний м і н і м у м  та 
граматичний матеріал в межах тематики курсів: розуміти літературно-художні тексти; 
викладати свої думки правильно з точки зору лексики, граматики і стилістики.

Методична складова кваліфікаційного екзамен) передбачає визначення 
готовності здобувачів вищої освіти до реалізації професійних функцій учителя англійської 
мови. Він мас також на меті з'ясувати, наскільки успішно випускник засвоїв усю програму 

гнавчальної дисципліни відповідно до Профіля вчителя англійської мови кваліфікаційної 
категорії «молодий спеціаліст». Відтак, випускник повинен продемонструвати 
сформованість методичної складової професійної компетентності вчителя іноземної мови, 
зокрема: концептуальної розуміння іеоретичпих основ професійної діяльності: 
інструментальної -  володіння базовими професійними вміннями: ін шарованої здатнісіь 
поєднати теорію і практику під час вирішення професійних проблем. Крім того, здобувач 
вищої освіти повинен продемонструвати сформованість і поетичних, кометруктивііо- 
планувальних. рефлексивних, проектувальних та к о м у піка і ивііо-павчалі.ішх у м і н ь .

СТРУКТУРА
Кваліфікаційного екзамену з англійської .мови та методики її навчання

1. Read, translate and interpret the text.
2. Develop the situation mentioned.
3. Speak on the question from methods of teaching English.



вимоги
ДО К її A J И ФІК'А І и и IIО ГО І К і А МI 11V 

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ГА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ

І. Вимоги з практики усного та писемного мовлення.
Здобувай вища'} освіти повинен продемонструвати сформованісти таких 
компетентностей:
I. Уміння інтерпретувати оригінальним англомовний тексі в елеменіамп лексико- 
стилістичного аналізу (повідомлення коротких відомостей про автора, визначення жанре і 
відповідно структурних компонентів сюжету, характеристика головних героїв, аналіз 
мови твору, визначення лексичних/синтаксичних художніх засобів, визначення теми та 
ідеї, повідомлення особистого враження від прочитаного).

II. Вимоги до розмовної ситуації.
Здобувай вищої освіти повинен иро<)смонсшруватн с(/юрмованість таких
компетентностей:
1. Уміння висловлюватися па задан) тематик) у монологічному мовленні (Розмовна 
ситуація -  обсяг 20 25 речені, в межах тематики курсу).
2. Знання базових мовних понять:
3. Здатність до мовленнєвої творчості:
4. Здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності.

II. Вимоги з методики навчання англійської мови.
Здобувач вищої освіти повинен володіти наступними компетентностями:
1.Знання цілей, змісту, принципів, методів і прийомів навчання англійської мови 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.

н а в ч а л ь н и й  м а т е р і а л  к в а л і ф і к а ц і й н о г о  екзамену 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ

І . Practice of Oral and Written Speech.
1. Read, translate and interpret the text.
2. Develop the situation mentioned

List of situations to be developed:
1. You are going to join an English conversation class. Introduce yourself to the teacher 

and to the class. Mention your experience of learning and speaking English and name the reasons 
why you want to join the class.

2. Next week you start a new job in a multinational company. Your colleagues speak over 
twenty languages. Introduce yourself. Mention your previous work experience and the languages 
you know, and add something personal.

3. Think of a film you have seen that has taught you about a person/event in histor). Tell 
about this film and your personal impressions. Do you think it is all right for film-makers to 
change the facts of a story?

4. Imagine you are going to make a film about your life. C hoose five events you would 
like to include. Talk about the film.

5. Describe an imention that changed how people live. You should saw what it is: how it 
changed people's lives; the benefits it brought.

6. Imagine you are a "futurist" and it's your job to predict the future. What changes do 
you think will happen in communication, technolog) and cities by 2040?



7. You are going to create vour own video channel. Present your ideas, following tire 
points: name of channel, type of video clips, target audience, w hat is special about the channel, 
which w'ill star the videos, competitors.

8. Imagine you are the richest person in the world. What would noli do with vour monev? 
Does money make you happy?

9. People with more education are generally healthier, wealthier, and live longer than the 
people with little education, kxplain why the education has such a big effect on people’s li\es 
and health.

10. Describe the job of your dream. You should mention about qualilleation or 
experience you would need for this job; what the job would involve; the most diflicult thing in 
this job would be.

11. Describe your childhood dreams and tell if you have achieved them or not.
12. Tell about one of your childhood memories and explain win you still remember it.
13. You are going to set up a tour company to promote tourism in your tow n cit_\ country. 

Present your business plan.
14. Without past we do not have future. Do you think it is important for people to know 

the facts about the past?
15. Modern technology has pros and cons, (live some examples of technology that have 

made the world worse.
16. Think of three pieces of technology you cannot imagine your life without, kxplain 

your choice.
17. In general. Americans show their emotions openly. Ilowc\cr. sometimes an American 

will tell a small untruth in order not to hurt someone's feelings, kxplain the situations, 
conditions in which people should hide or show their emotions.

18. Everyone - adults, teens, and even children experiences stress at times, (letting the 
right care and support can help reduce stressful feelings and symptoms. Share your own secrets 
and give the tips for reducing the stress.

19. Tell about the scariest thing that has happened to you.
20. Do you agree that if you practice something enough, you can become world-class at 

it. or do you think you need to have a natural talent for it?
21. Different people hav e different definitions of success, kxplain w hat success means to 

you and describe a successful person.
22. Memories make us who we are. They create our worldview in way s we hardly realize. 

Talk about an important memory.
23. Tell about ambitions you hope to achieve in your own life. Describe achievements

you are proud of. ■
24. Studying history is important because it allows us to understand our past, which in 

turn allows us to understand our present. Describe a big moment in history.
25 An adult's mentality is different from a teenager's. We are the children of two epochs 

with different views on various subjects. What do you think of the idea of generation gap?

II. Methods of Teaching English.
Speak on:

1. Design a sequence of activities on teaching grammar in context from controlled to free 
practice activity. The grammar theme is ''Present Continuous''. The students are in the 3rd 
form. Justify your choice.

2. Design a sequence of activities on teaching grammar in context from controlled to free 
practice activity. The grammar theme is "Present Simple". The students are in the 3rd form. 
Justify your choice.



3. Design a sequence of activities on teaching grammar in context from controlled to free 
practice activity. The grammar theme is "Present Continuous". The students are in the 8th 
form. Justify your choice.

4. Design a sequence of activities on teaching grammar in context from controlled to free 
practice activity. The grammar theme is ''Present Simple". The students arc in the 8th form. 
Justify your choice.

5. Design a sequence of activities on teaching grammar in context from controlled to free 
practice activity. The grammar theme is "Present Simple". The students are in the 1 Oth form. 
Justify your choice.

6. Design a sequence of activities on teaching grammar in context from controlled to free 
practice activity. The grammar theme is "Present Continuous". The students are in the I Oth 
form. Justify your choice.

7. Design a sequence of activities on developing reading comprehension at each stage on a 
given text. Justify your choice.

8. Design a sequence of activities on developing reading comprehension at each stage on a 
given text. Justify your choice.

9. Design a sequence of activities on developing reading comprehension at each stage on a 
given text. Justify your choice.

10. Design a sequence of activities on developing reading comprehension at each stage on a 
given text. Justify your choice.

r 11. Design a sequence of activities on developing reading comprehension at each stage cm a 
given text. Justify your choice.

12. Design a sequence of activities on developing reading comprehension at each stage on a 
given text. Justify your choice.

13. Design a sequence of activities on teaching speaking from controlled to free practice activity. 
Justify your choice. The topic is "Environmental Protection".

14. Design a sequence of activities on teaching speaking from controlled to free practice activity. 
Justify your choice. The topic is "Everyday activities".

15. Design a sequence of activities on teaching speaking from controlled to free practice aclivitv. 
Justify your choice. The topic is ''Culture in the l K".

16. Design a sequence of activities on teaching speaking from controlled to free practice activitv. 
Justify your choice. The topic is "Culture in Turkmenistan".

17. Design a sequence of activities on teaching speaking from controlled to free practice act і x it v. 
Justify your choice. The topic is "Music".

18. Design a sequence of activities on teaching speaking from controlled to free practice activity. 
Justify your choice. The topic is "Medicine".

19. Design a sequence of activities on developing listening skills at each stage on a given text. 
Justify your choice.

20. Design a sequence of activities on dev eloping listening skills at each stage on a giv en text. 
Justify your choice.

21. Design a sequence of activities on developing listening skills at each stage on a given text. 
Justify your choice.

22. Design a sequence of activities on developing listening skills at each stage on a given text. 
Justifv vour choice.



23. Design a sequence of activities on developing listening skills at each stage on a given text. 
Justify your choice.

24. Design a sequence of activities on developing listening skills at each stage on a given text. 
Justify your choice.

25. Design a sequence of activities on teaching vocabulary in context. The topic is ''Sport". 
Justify your choice.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

На основі Положения «Про поточне, модульне та підсумкове оцінювання знань 
студентів в умовах кредитно-модельної системи opt ані данії навчального процесу», 
затвердженого вченою радою УДПУ імені Павла Тичини від 25 травня 2006 р.. 
підсумковий контроль здійснюється у формі державного екзамене з метою оцінки 
результатів навчання на певному освітньому ступені.

Оцінка «5 (А) відмінно» виставляється за умов виконання наступних вимог:
1. Перше практичне питання: володіння в повному обсязі базовим лексичним

словником, передбаченим програмою: правильне визначення лекспко-сти.тістичних
засобів, теми та ідеї твору, вичерпна харакіериспіка героїв при здійсненні .текси ко- 
стилістичної інтерпретації твору:.

2. Друге практичне питання: комунікативна ситуація англійською мовою на задане 
тему. Передбачає вільне і коректне володіння мовою та повноге висловлювання з геєні.

3. Третє методичне питання: глибокий та повний ана.ііі іеорсшчппх положень. 
гзрілість міркувань із методичних проблем, уміння охарактеризуваги відповідні методичні
явища, показати зв'язок курсе методики з практикою.

Здобувач вищої освіти у повному обсязі викладає вивчений матеріал, дає правильні 
визначення методичних понять, виявляє розуміння матеріалу, може обгрентєвати свої 
судження, застосувати знання практично, навести свої приклади, аргементовапо 
висловлювати свою точку зору. Відмінне виконання всіх видів діяльності, можливо з 
незначною кількістю помилок. Допускаються 1-2 граматичні та лексичні помилки.

Оцінка «4 (В) добре» виставляється за умов виконання наступних вимог:
1. Перше практичне питання: студент добре вміє висловлювати свою точке зоре, 

вживати правильно граматичні конструкції. Інтерпретування оригінального тексте 
здійснюються на досить доброму рівні, однак з незначними грама пічними чи лексичними 
огріхами.

2. Друге практичне питання: комунікативна ситеація ашдійською мовою па задане 
тему. Допускаються незначні граеіатичні чи лексичні огріхи е мовленні. Теме ситеанії 
розкрито повністю.

3. Трет є методичне питання: здобувач вищої освіти добре зна< і соре пічний 
матеріал, дає визначення понять, може обтрушувати свої судження, еюже 
систематизувати набут і знання, добирає переконливі аргумент и на під твердження 
власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдань.

Викладення матеріалу з незначними помилками. Володіння в доеіаі ньому обсязі 
базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Виконання завдань дуже 
добре, вище середнього рівня з кількома помилками. Допускаються 2-3 граматичні чи 
лексичні помилки.

Оцінка «4 (С) добре» виставляється за умов виконання наступних вимог:
1. Перше практичне питання: вміння висловлювати свою точке зору. Здобувач вищої 

освіти добре володіє умінням інтерпретувати оригінальний аш ломовний текст. Володіння в 
достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програеюю.

2. Друге практичне питання: комунікативна ситуація англійською мовою на задане 
тему. Допускаються 3-4 граматичні, лексичні чи фонетичні помилки іа деякі неточності е



розкритті теми висловлювання.
3.Третє методичне питання: вміння висловлювати свою точку зору. Здобувач вищої 

освіти знає теоретичний матеріал добре, дає визначення понять, може обгрунтувати свої 
судження, може систематизувати набуті знання, добирає переконливі аргументи на 
підтвердження власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдані). 
Допускаються 3-4 граматичні, лексичні чи стилістичні помилки.

Оцінка «З (D) задовільно» виставляється за наступних умни:
1. Перше практичне питання: інтерпретація здійсним і вся без використання

стилістичних засобів, у мовленні добувач вищої освіти викорпсіовуг лексичний МІНІМУМ, 

який заміняє оригінальні терміни тексту. Здобувач вищої освіти висловлює особисте 
ставлення до проблеми поверхово.

2. Друге практичне питання: комунікативна ситуація англійською мовою на задану 
тему. Переважають фонетичні помилки у мовленні на лексичному і тра.маїично.му рівнях. 
Допускаються 4-5 мовні помилки. Тему висловлювання розкрито не повністю.

3. Третє методичне питання: викладення матеріалу не в повному обсязі, неїлибоке 
володіння теоретичним та практичним матеріалом.

Виконання всіх видів діяльності здійснюється непогано, але зі значною кількістю 
помилок. Допускаються 4-5 мовні помилки.

Оцінка «З (Е) задовільно» виставляється за таких умов:
1. Перше практичне питання: здобувач вищої освіти задовільно викоте

інтерпретацію оригінального англомовного тексту. Володіння базовим лексичним 
словником, передбаченим програмою, задовольняє мінімальні кріперії.

2. Друге практичне питания: комупікапівпа сіпуація англійською мовою па задану тему . Здобувач 
^витцої освіти робить значні помилки на с|хіпепічііому. лексичному й ірамаїпчпому рівнях. Допусканшої 5-
6 мовних помилок. Вис юа’ иоваї іня з гемі і іеі юві іе.

3. Третє методичне питання: досить поверхове викладення матеріалу, неповне 
розкриття суті методичних явищ. Здобувач вищої освіти подає матеріал, без аргументації 
своїх висновків, без своїх прикладів і не завжди адекватно впкорпсюїт знання в 
практичній частині.

Виконання всіх завдань задовольняє мінімальні критерії. Допускайлься 5-6 мовних 
помилок.

Оцінка «2 (ЕХ) незадовільно» виставляється за таких умов:
1. Перше практичне питання: незадовільний рівень виконання всіх практичних видів 

діяльності, невміння висловили та артументувати свою точку зору на запропоновану іем\ 
через недостатній словниковий запас.

2. Друге практичне пи тання: комунікативна си ту ація апілійською мовою на задану 
тему. Здобувач вищої освіти робить значні помилки на фонеїіншому, лексичному й 
граматичному рівнях., у мовленні допускає більше, ніж 6 мовних помилок. Тему 
висловлювання не розкрито.

3. Треле мелодичне питання: здобу вач вищої освіллі слабо володіє матеріалом, 
відтворює лише основні теоретичні положення, знає окремі фрагмент, що складають 
незначну частину матеріалу. Допускається більше, ніж 6 мовних помилок.

Оцінка «1 (X) незадовільно» виславляється за таких умов:
1. Перше практичне питання: студент зовсім не справляється з практичними видами 

діяльності. Відтворює лише деякі положення.
2. Друге практичне питання: комунікативна ситуація англійською мовою на задану 

тему. Здобувач вищої освіти допускає грубі фонетичні, лексичні й граматичні помилки у 
мовленні. Тему висловлювання не розкрито.

3. Третє мелодичне питання: невміння висловили ла аргументувати сутність
методичних понять через недосланий словниковий запас та незнання програмного 
матеріалу. Допускаються грубі мовні помилки.
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