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КОМПЛЕКСНИЙ ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державна атестація випускників факультету іноземних мов ОС «бакалавр» є 
підсумковою формою перевірки та оцінки рівня сформованості їх професійної 
компетентності. Комплексний випускний екзамен укладено на основі двох дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення;
2. Методика навчання англійської мови
Практична складова комплексного випускного екзамену спрямована на 

виявлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності. Перше та 
друге 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; аналіз статті 
та розвиток комунікативної ситуації на тематику. Студент повинен продемонструвати 
належний рівень володіння синтаксичними, семантичними й фонетичними правилами і 
закономірностями англійської мови; лексичний мінімум та граматичний матеріал в межах 
тематики курсів; розуміти літературно-художні тексти; викладати свої думки правильно з 
точки зору лексики, граматики і стилістики.

Методична складова комплексного випускного екзамену передбачає визначення 
готовності здобувачів вищої освіти до реалізації професійних функцій учителя англійської 
мови. Він має також на меті з’ясувати, наскільки успішно випускник засвоїв усю програму 
навчальної дисципліни відповідно до Профіля вчителя англійської мови кваліфікаційної 
категорії «молодий спеціаліст». Відтак, випускник повинен продемонструвати 
сформрваність методичної складової професійної компетентності вчителя іноземної мови, 
зокрема: концептуальної -  розуміння теоретичних основ професійної діяльності; 
інструментальної -  володіння базовими професійними вміннями; інтегрованої -  здатність 
поєднати теорію і практику під час вирішення професійних проблем. Крім гою, здобувай 
вищої освіти повинен продемонструвати сформованість гностичних, конструктивно- 
планувальних, рефлексивних, проектувальних та комунікативно-навчальних умінь.

СТРУКТУРА
комплексного випускного екзамену з англійської мови та методики її навчання

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

ВИМОГИ
ДО КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА

МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ

І. Вимоги з практики усного та писемного мовлення.
Студент повинен продемонструвати сформованість таких компетентностей:

1. Уміння інтерпретувати оригінальний англомовний текст з елементами лексико- 
стилістичного аналізу (повідомлення коротких відомостей про автора, визначення жанру 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).



2. Уміння аналізувати газетну статтю англійською мовою -  обсяг 1500 др. знаків -  з 
подальшим виходом на розмовну тему в межах тематики курсу.

II. Вимоги з методики навчання англійської мови.
Студент 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.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

На основі Положення «Про поточне, модульне та підсумкове оцінювання знань 
студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчальною процесу», 
затвердженого вченою радою УДПУ імені Павла Тичини від 25 травня 2009 р.. 
підсумковий контроль здійснюється у формі державного екзамену 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 лексико-стилістичних 
засобів, теми та ідеї твору, вичерпна характеристика героїв при здійсненні лексико- 
стилістичної інтерпретації твору. Вільне і коректне володіння мовою.

2. Друге практичне питання: логічний, послідовний та граматично правильний 
аналіз англомовної статті з подальшим чітким і послідовним виходом на відповідну 
комунікативну ситуацію англійською мовою. Вільне і коректне володіння мовою.

3. Третє методичне питання: глибокий та повний аналіз основ теорії методики, 
зрілість міркувань із методичних проблем, уміння охарактеризувати відповідні методичні 
явища, показати зв'язок методики з практикою.

Студент у повному обсязі викладає вивчений матеріал, дає правильні визначення 
понять, виявляє розуміння матеріалу, може обгрунтувати свої судження, застосувати 
знання практично, навести свої приклади, аргументовано 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 точку зору, 

вживати правильно граматичні конструкції. Інтерпретування оригінального тексту 
здійснюються на досить доброму рівні, однак з незначними граматичними чи лексичними 
огріхами.

2. Друге практичне питання: аналіз англомовної статті та подальша комунікативна 
ситуація англійською мовою на задану тему, здійснюються на досить доброму рівні. 
Допускаються незначні граматичні чи лексичні огріхи у мовленні. Тему ситуації розкрито 
повністю.

3. Третє методичне питання: студент добре знає теоретичний матеріал, дає 
визначення понять, може обгрунтувати свої судження, може систематизувати набуті 
знання, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, володіє 
матеріалом при вирішенні практичних завдань.

Викладення матеріалу з незначними помилками. Володіння в достатньому 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 точку зору. Студент добре 

виконує інтерпретацію оригінального англомовного тексту. Володіння в достатньому обсязі 
базовим лексичним словником, передбаченим програмою.

2. Друге практичне питання: аналіз англомовної статті та розвиток комунікативної 
ситуації на задану тему. Допускаються 3-4 граматичні, лексичні чи фонетичні помилки та 
деякі неточності у розкритті теми висловлювання.

3. Третє методичне питання: вміння висловлювати свою точку зору. Студент знає 
теоретичний матеріал добре, дає визначення методичних понять, може обгрунтувати свої 
судження, може систематизувати набуті знання, добирає переконливі аргументи на 
підтвердження власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдань.

Правильна робота з певною кількістю помилок. Допускаються 3-4 граматичні, 
лексичні чи стилістичні помилки.

Оцінка "З (D) задовільно" виставляється за наступних умов:
1. Перше практичне питання: інтерпретація та аналіз статті здійснюється без 

використання активного і пасивного, лексичного та граматичного матеріалу. Студент 
висловлює особисте ставлення до проблеми поверхово.

2. Друге практичне питання: аналіз англомовної етапі. Переважають фонетичні помилки у мовленні 
на лексичному' і граматичному рівнях. Допускаються 4-5 мовні помилки. Тему висловлювання розкрито не 
повністю

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

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

г Оцінка "З (Е) задовільно" виставляється за таких умов:
1. Перше практичне питання: студент задовільно виконує наступні види діяльності: 

інтерпретування оригінального англомовного тексту, аналіз англомовної статті. Володіння 
базовим лексичним словником, передбаченим програмою, задовольняє мінімальні критерії.

2. Друге практичне питання: при здійсненні аналізу англомовної сшпі студент робить зі іачі іі помилки 
на фонетичному, лексичному й граматичному рівнях. Допускаються 5-6 мовних помилок. Висловлювання з 
темі неповне.

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

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

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

діяльності, невміння висловити та аргументувати свою точку зору на запропоновану тему 
через недостатній словниковий запас.

2. Друге практичне питання: аналіз англомовної статті. Студент робить значні помилки на 
фонетичному, лексичному й граматичному рівнях., у мовленні допускає більше, ніж 6 мовних 
помилок. Тему висловлювання не розкрито.

3. Третє методичне питання: студент слабо володіє матеріалом, відтворює лише 
основні положення, знає окремі фрагменти, що складають незначну частину матеріалу. 
Допускається більше, ніж 6 мовних помилок.

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

діяльності. Відтворює лише деякі положення.
2. Друге практичне питання: аналіз англомовної статті та розвиток комунікативної ешкуації. 

Студент допускає грубі фонетичні, лексичні й граматичні помилки у мовленні. Тему висловлювання не 
розкрию.



3. Третє методичне питання: невміння висловити та аргументувати свою точку зору на 
запропоновану тему через недостатній словниковий запас та незнання програмного 
матеріалу. Допускаються грубі мовні помилки.

НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛ КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ її  НАВЧАННЯ

I . Practice of Oral and Written Speech.
1. Read, translate and interpret the text.
2. Render the article and develop the situation mentioned

List of thematic problems to be developed:
1. A difficult child and problems of his upbringing.
2. The prime importance of home in the upbringing of 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 of the media on our lives.
7. The pros and cons of television.
8. My favourite sports programme/ TV programmes.
9. The history of television.
10. The latest developments in TV.
11. r Television in Ukraine.
12. The effects of television on children. Violence on TV.
13. Books and reading. Ways of forming reading habits from the very childhood.
14. Books for children. The ones they really need.
15. Music.
16. Courts and Trials.
17. Youth crimes.
18. Juvenile delinquency.
19. Family life.
20. Theatre.
21. Education. International educational programmes.
22. Systems of education in Ukraine, USA and Britain.
23. On learning foreign languages.
24. Holidays, customs and traditions.
25. Folklore as a means of understanding the intellectual and spiritual life of people.

II. Methods of Teaching English.
Speak on:

1. Methods of teaching and its relation to other sciences.
2. Aims of FL teaching.
3. Principles of FL teaching.
4. Methods and techniques of FL teaching.
5. Types and kinds of exercises for FL teaching.
6. FL teaching content and its components.
7. Aids of FL teaching.
8. Methods of research in FL teaching.
9. Aims and content of vocabulary teaching, ways of presenting vocabulary.
10. Stages of vocabulary teaching, types and kinds of vocabulary exercises.



11. Aims and content of grammar teaching, stages of teaching active grammar minimum, 
types and kinds of exercises used.

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

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

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

exercises.
17. Teaching technique of reading, its difficulties, stages and exercises.
18. Kinds of reading and their peculiarities, reading comprehension procedure.
19. Teaching technique of writing, graphic and spelling exercises.
20. Teaching writing.
21. Planning in FL teaching.
22. FL lesson requirements and its structure.
23. Assessment in FL teaching, its functions, qualities, kinds, forms and objects.
24. Speak on testing in FL teaching.
25. Extra-curricular activity, its aim, content and forms.
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