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КОМПЛЕКСНИМ ВИПУСКНИМ ЕКЗАМЕН 

ПОЯСИ Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

Атестація випускників факультету іноземних мов ОС «бакалавр» ( підсумковою 
формою перевірки та оцінки рівня сформованою і їх професійної компе ю т  їмс і і. 
Комплексний випускний екзамен укладено на основі трьох дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення:
2. Практичний курс другої іноземної мови (німецької, французької, іспанської):
3. Педагогіка
Практична складова комплексного випускного екзамен) спрямована на 

виявлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компсзен і носі і. Перше 
питання білету охоплює тематику курсу «Практика усного та писемною мовлення-.. 
Перевірка практичних аспектів англійської мови передбачає розвиток кому піка і іншої 
ситуації на задану тематику. Здобувач витої осві ти повинен продемонструваї и належний 
рівень володіння синтаксичними, семантичними та фонетичними правилами і 
закономірностями англійської мови: володіти лексичним мінімумом у межах іемаїпкп 
курсу: викладати свої думки правильно з зочки зору лексики, граматки і є і ил іс і пкп.

Практична складова комплексної о випу скного екзамену спрямована па 
виявлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компе тент нос і і. Відповідне 
питання білету охоплює тематику курсів «Практичний курс німецької мови-. 
«Практичний курс французької мови» «Практичний курс іспанської мови». Перевірка 
практичних аспектів другої іноземної мови націлена на наступні комунікаїпвні види 
діяльності: ано тування оригінального іншомовного тексту з розвиїком ком\піка і іншої 

«-ситуації на задану тематику. Здобувач вищої осві ти повинен продемоііетруваїи належний 
рівень володіння синтаксичними, семантичними й фонеї ичііимн правилами і 
закономірностями другої іноземної мови: володіти лексичним мінімумом в межах 
тематики курсу; розуміти літературно-художні тексти; викладати свої думки правильно s 
точки зору лексики, граматики і стилістики.

Теоретична складова розкриває зміст основних іеореіичпих шпаиь 
«Педагогіки». Питання відображають всі розділи педагогіки, а саме: заіальпі основи 
педагогіки, теорію виховання, дидактику та школознавство. Визначено ключові пніаїшя і 
дисципліни, які потребують розгорнутої відповіді. Теоретичні і 1111 аі 111 я еіоеуюіьея іем. 
що визначені навчальною програмою з педагогіки.

ВИМОГИ
ДО КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Е Вимоги з практики усного та писемного мовлення.
Здобувач вищої освіти повинен продемонструвати сформованіств таких 
компетентностей:
1. Уміння вільно висловлюватися на задану тематику у монологічному мовленні 
(Розмовна ситуація -  обсяг 20-25 речень -  в межах тематики курсу).
2. Знання базових мовних понять:
3. Здатність до мовленнєвої творчості;
4. Здатність до кон тролю, самокон тролю результатів мовленнєвої діяльнос ті.
П. Вимоги з Практичного ку рсу німецької мови, Практичного курсу франку тької 
мови, Практичного курсу іспанської мови
Здобувач вищої освіти повинен продемонструвати с(/>ормованіспн> таких 
компетентностей:
1. Знання особливостей фонетичної, грамаїичної та лексико-син іакеичної будови дру і ої 
іноземної мови;
2. Уміння читати, розумі ти та анотувати оригінальні іншомовні зеке ти.



II. Вимоги до розмовної ситуації
Здобувач вищої освіти повинен продемонструвати сформованісшь питих 
компетентностей:
1. Уміння вільно висловлюватись іноземною мовою у межах вивченої іемашкн \ 
монологічному мовленні (розмовна ситуація -  обсяг 20-25 речень в межах ісмапкм 
курсу);
2. Здатність обмінюватись із співрозмовником інформацією, тобто вільно володіти 
навичками діалогічного та монологічного мовлення; практично викорис ювх ваі и iiaovii 
лексико-граматичні вміння та навички;
3. Здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності.
III. Вимоги з педагогіки.
Відповідь здобувана вищої освіти повинна відповідати наступним критеріям:
1. Наявність розгорнутої відповіді на теоретичні питання, повнота розкри ті м.
2. Поєднання теоретичного матеріалу з його практичним використанням у майбу іній 
професійній діяльності.
3. Логіка викладення. Змістовність відповіді.
4. Культура мовлення (дикція, виділення головного, чіткість, поедідовпіеіь. чистій \ ЮВП  

тощо). Використання афоризмів, цитат, образність мовлення.
5. Впевненість, емоційність та аргументованість.
6. Вміння вільно триматися перед аудиторією.
7. Уміння робити порівняння, висновки.

С Т Р У К Т У Р А
г комплексного випускного екзамену

І. Практика усного та писемного мовлення
1. Develop the situation mentioned.

List of situations to he developed:
1. An English proverb says: "A good name is rather to be chosen than great riches". Express 

your opinion. Do you have a common or unusual name? Why do you think some names become 
fashionable/un fashionable?

2. A portrait keeps a part of the soul of its owner. If you had a portrait painted ol'vou. where 
you would be? What kind of portrait would you like to hav e?

3. Fitter Pen said: "Since I was little, this is my favorite place to come", fell about a place 
that is important to you.

4. Tell about a treasured possession of your ow n and-describe w hy it is meaningful to \ou.
5. fell about the best advice you ever got. You should mention about what it was. when \ou 

heard it, and how it helped you.
6. Books will alway s exist people like the feel of paper. Present your point of v icw.
7. Children learn a lot from their parents. How much do you think parents arc 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 academically artistically gifted?
9. Describe the national stereotype for your country. Do you think it is an accurate 

description?
10. Design your ideal space for work and study. Present your ideas, following the points: 

type of room, special features, decoration, objects/furniture, size. view .
11. Think over juvenile delinquency, its causes and solutions. Who do y ou think should be 

responsible for it?
12. If you could introduce a law in your country or community , what would it be? ІІипк 

over and present your ideas.



\

13. When is it important for people to speak openly rather than keep secrets? Express \our 
opinion.

14. Dave Willis said: «Secrecy is the enemy of couples. Every health)' relationship is built 
on a foundation of honesty 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 you still remember it.
16. Present list of five secrets of famous personality .
17. Lao Tzu said: «Those who have knowledge don't predict. Those who predict don't base 

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

think will happen by 2040?
19. fell about changes in English in the next 200 years. Do you think it will continue to be л 

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 lit mg. 

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

politics, news events and trends, lake 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? Explain y our ideas.
26. As people get older, their perceived value of time increases, "d ime is money." Do уon 

agree or disagree? Why?
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. Fake news (fabricated news) is the deliberate spread of misinformation. Sensationalist, 
dishonest or outright fabricated headlines are often used to increase readership. Do you agree w ith 
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 beween great wisdom or great wealth, 
which would you choose?

И. Друга іноземна мова (іспанська, французька, німецька)
2. Анотація тексту з виходом на комунікативну ситуацію.

Теми:
1. Сім'я
2. Студентське життя
3. Будинок моєї мрії
4. Пори року
5. Іжа
6. Опис людини, зовнішність
7. Наш університет
8. У супермаркеті
9. Система освіти
10. Свята країни, мова якої вивчається (Німеччина. Франція . Іспанія)
11. Дозвілля
12. Моя кімната
13. Мій друг
14. Розпорядок дня



15. Мої захоплення
16. Країна, мова якої вивчається (Німеччина. Франція . Іспанія)
17. Столиця країни, мова якої вивчається (Німеччина. Франція . 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. Прийом у лікаря
25. Спорі
26. Подорож
27. Відпустка, канікули
28. Рідне місто
29. Національна кухня країни, мова якої вивчається.
30. Національні свята і традиції країни, мова якої вивчається

III.Педагогіка
1. Методи навчання та їх характеристика..
2. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці.
3. Педагогіка як наука. її предмет, основні функції та категорії.
4. Сутність управління й керівництва освітою та школою..
5. Концепція Нової 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 орі< піапії в 

школі.
9. Закон України «Про освіту» (2017): основні положення
10. Виховання особистості в колективі. Види колектив} та етани мої о форму ваппя.
11. Поняття про особистість та її розвиток, фактори розвитку особис і ос і і
12. Національно-патріотичне виховання учнів в школі.
13. Соціальний розвиток особистості школяра: суть, завдання і засоби.
14. Характеристика державних документів, що реалізують зміст освіти в сучасній 

школі.
15. Контроль навчальних досягнень учнів: суть, принципи, види і а методи.
16. Закономірності та принципи виховання.
17. Мотиви і стимули у навчанні.
18. Інтелектуальний розвиток учнів в школі. Робота з обдарованими дітьми.
19. Урок як основна форма навчання в школі. Типи і структура уроків.
20. Поняття про дидактику.. Суть процесу навчання, його структура.
21. Цілісний освітній процес в школі, його гуманізація та демократизація.
22. Сутність процесу виховання та його структура.
23. Спільна виховна діяльність школи, сім'ї і громадськості.
24. Основні закономірності та принципи навчання.
25. Системи навчання: історія, порівняльна характеристика.
26. Проблема мети виховання в педагогіці. Мета виховання в су часній шкоді.
27. Фізичний розвиток школярів: завдання, зміст, форми та методи.
28. Духовний розвиток особистості: суть, діагностика, засоби і шляхи.
29 Функції процесу навчання та їх реаіізація в сучасній школі.



ЗО. Завдання, зміст і форми роботи класного керівника.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

На основі Положення «Про поточне, модульне та підсумкове оцінювання чині, 
студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процсс\>-. 
затвердженого вченою радою УДНУ імені Павла Тичини від 25 травня 2006 р.. 
підсумковий контроль здійснюється у формі державного екзамену з мсіою оцінки 
результатів навчання на певному освітньому ступені.

Оцінка «5 (А) відмінно» виставляється за умов виконання наступних вимої:
1. Перше питання передбачає вільне і коректне володіння мовою ні повної', 

висловлювання з теми, темп мовлення нормативний. Допускаються 1-2 лексико- 
граматичні помилки, які не впливають на розуміння змісту повідомлення.

2. Друге питання: випускник демопсіруе повне розуміння іскеїу. правіки.но 
визначає тему та ідею твору, володіє навичками аноту вання іексіу на досіаі іп.о 
високому рівні. Володіє в повному обсязі базовим лексичним словником і а 
граматичним матеріалом, передбаченим програмою. Монологічне висловлювання 
передбачає вільне і коректне володіння мовою та повноту висловлювання з іемн. ісмн 
мовлення нормативний. Допускаються 1-2 лексико-граматичні помилки, які не 
впливають на розуміння змісту повідомлення.

3. Третє питання: здобувач вищої освіти
• повно, логічно і послідовно розкриває зміст питання;
• відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі шапия:
• вільно володіє теоретичними основами і педагогічною термінологією:
• правильно застосовує одержані знання для розв’язання практичних завдані,, т ія 

аналізу педагогічних явищ, творчо вирішує педагогічну задачу:
• гнучко використовує міжиредметні зв'язки в узагальненні інформації:
• демонстру є грунтовні знання першоджерел, у міння самостійно ро ікрина і и їх 

зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову ліїсраіуру:
• вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
Оцінка «4 (В) добре» виставляється за умов виконання наступних вимої :
1. Перше питання: здобувач вищої освіти виявляє вільне володіння моїю.юі іншім 

мовленням відповідно заданої розмовної теми. Володіє в достатньому обсязі базовим 
лексичним та граматичним матеріалом, передбаченим програмою. Допускаются незначні 
граматичні чи лексичні огріхи у мовленні. Гему ситу ації розкрито повніє по.

2. Друге питання: випускник демонструє повне розуміння тексту, правильно 
формулює основну ідею тексту, володіє на достатньому рівні навичками анотованим 
тексту, виявляє вільне володіння монологічним мовленням відповідно гаданої ро'.МОВНОЇ 
теми. Володіє в достатньому обсязі базовим лексичним словником іа і рамаї ичііпм 
матеріалом, передбаченим програмою. Допускається 2-3 граматичні або лексичні 
помилки.

3. Третє питання: здобу вач вищої осві ти
• володіє понятійним апаратом педагогіки:
• уміння і навички студента дозволяють викласіи маїсріал лої піно, послі.юнно. 

висловити власну думку. зробити висновок:
• правильно розкриває основний зміст матеріалу :
• добре знає основні педагогічні категорії, закономірності і вміє викорпеіов\ в и п 

їх при розв'язанні практичних завдань;
• комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довіткою 

літературу:
• добре володіє українською мовою:
• у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використані педаї оі ічної 

термінології чи тлумаченні педагогічних явищ.



Оцінка «4 (С) добре» виставляється та умов виконання наступних вимін :
1. Перше питання: передбачає вміння висловлювати свою іочку зору. 4доб\в.іі 

вищої освіти володіє в достатньому обсязі базовим лексичним та граматичним мінімумом, 
передбаченим програмою, комунікативна ситуація англійською мовою на талан> іему. 
Допускаються 3-4 граматичні, лексичні чи фонетичні помилки та деякі неточносм у роткрптті 
теми висловлювання.

2. Друге питання: випускник демонструє достатнє ротуміння тмісгу тексту. Відповідь 
свідчить про добре володіння монологічним мовленням у межах комунікаційної сиіуаїлї. 
Випускник володіє в достатньому обсязі базовим лексичним і граматичним мінімумом, 
передбаченим програмою. Допускаються недостатня аргументованіеть відповіді. 3-4 
граматичні, лексичні чи фонетичні помилки та деякі неточності у розкритті іемп 
висловлювання.

,3.Третє питання: тдобувач вищої освіти
• достатньо володіє понятійним апараюм педагогіки:
• уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, 

послідовно:
• правильно розкриває основний зміст матеріалу:
• добре знає основні педагогічні закономірності і вміє викорпе юву ваі п їх при 

розв'язанні практичних завдань:
• комплексно вирішує поставлені завдання, правильно викорпеювуї довідкові 

літературу:
• добре володіє українською мовою:
• у відповіді допускає 1 значну неточність (серйозну помилку) у викорпеіанні 

педагогічної термінології чи тлумаченні педагогічних явищ.
Оцінка «З (D) задовільно» виставляється за наступних у мов:
1. Перше питання: переважають фонетичні помилки у мовленні на лексичному і 

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

2. Друге питання: випускник виявляє неповне розуміння змісту ісксіу. Випускних 
не володіє в достатньому обсязі базовим лексичним і граматичним мінімумом, 
передбаченим програмою. Темп мовлення занижений. Монологічне мовлення в межлч 
комунікативної ситуації задовільне, але зі значною кількістю помилок. Донускаюіьея 4-і 
мовних помилок.

3. Третє питання: здобувач вищої освіти
• правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивної о мислення.
• володіє педагогічною термінологією:
• вміє проілюстру вати теоретичні положення прикладами:
• у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при 

узагальненні;
• допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної іерміиолої і) і і 

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

базовим лексичним і граматичним мінімумом, передбаченим прої рамою. Ієни 
мовлення занижений. Монологічне мовлення в межах кому піка і іншої сіп унції 
задовільне, але зі значною кількістю помилок. Допу скаєт ься 5-6 мовних помилок.

2. Друге питання: випускник виявляє неповне розуміння основного імісіу і сксі у .  
Випускник не володіє в дост ат ньому обсязі базовим лексичним і і рама і ичппм 
мінімумом, передбаченим програмою. Темп мовлення занижений. Монодій Ічне 
мовлення в межах комунікативної ситуації задовільне, але зі значною кількісно помп.ит. 
Допускається 5-6 мовних помилок.



3. Трете питання: відповідь тдобувача витої освіти в основном) лілово,тінь 
мінімальним критеріям:

• 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 положень припуска* І вся серйозних 

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

практичних завдань;
• не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
Оцінка «2 (FX) незадовільно» з можливістю повторної о складанні! або «2 

(F)» -  з обов'язковим повторним вивченням дисципліни виставляється за іаких умов:
1. Перше питання: незадовільний рівень виконання всіх практичних видів дія.іьіюсі і. 

невміння висловити та аргумент)вати свою точку зору на запропоноваїї) іем\ через 
недостатній словниковий запас. Мовлення випускника містить більше ніж (> мовна\ 
помилок.

2. Друге питання: випускник не зрозумів основного змісіч іексіч. демоне ips. 
недостатній лексичний запас та низький рівень сформованоеті граматичної комнеіен і носі і. 
Монологічне мовлення в межах комунікативної ситуації незадовільне, зі значною 
кількістю помилок, які перешкоджають розумінню змісту. Мовлення випускника місиш, 
більше ніж 6 мовних помилок.

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