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Циклова комісія іноземних мов
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Курс III

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Предметна спеціальність: Дошкільна освіта 

Форма проведення: комбінована

Екзамен складається з 4 частин (Reading, Vocabulary, Grammar, Speaking), 
перші три з яких проводяться письмово у формі тестування, четверта є усною 
і передбачає висловлювання відповідно до поданої комунікативної ситуації.

Тривалість проведення письмової частини: 1,5 год.

Максимальна кількість балів:
за письмову частину -  ЗО балів, за усну -  10 балів.

Критерії оцінювання:
I -  Reading (перевірка розуміння текстів фахового спрямування) -  до 10 
балів (3 бали за кожну правильну відповідь);
II -  Vocabulary (володіння лексикою професійного спрямування) -  до 
10 балів (0,5 балів за кожну правильну відповідь);
III -  Grammar (уміння граматично правильно оформлювати мовленнєві 
висловлювання) -  до 10 балів (0,5 балів за кожну правильну відповідь);
IV -  Speaking:

-  змістове наповнення -  до 2 балів;
-  вимова -  до 2 балів;
-  лексико-граматичне оформлення -  до 2 балів;
-  структура висловлювання -  до 2 балів;
-  інтерактивна взаємодія -  до 2 балів.



Перелік тем, які виносяться на екзамен:

Reading and Vocabulary: Classroom Supplies, Kindergarten Goals,
Classroom Language, Special Needs Children, Motor Skills, Mealtimes (Career
Paths: Kindergarten Teacher / Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor -
Express Publishing, 2014).

Grammar: present, past and future tense forms, modal verbs, passive voice,
conditionals, reported speech, reflexive pronouns, clauses.

Speaking:
1. You are a kindergarten teacher. Talk to an assistant about preparing the 

classroom, desks and chairs, what you will do.
2. What do children learn in kindergarten? How does kindergarten prepare 

children for first grade?
3. You are a parent. Talk to a kindergarten teacher about picking up a child, the 

child’s medical issue, getting in touch with the kindergarten teacher.
4. You are a kindergarten teacher. Talk to parents about celebrating children’s 

birthdays in kindergarten, what is allowed to bring in and what isn’t.
5. What are some common classroom rules? Why are classroom rules necessary?
6. You are a kindergarten teacher. Talk to an assistant about what has been done 

to prepare for school, what still needs to be done to prepare for school, who will 
do each task.

7. What are some important things to do on the first day of school? Why is it 
important to engage students on the first day of school?

8. You are a kindergarten teacher. Talk to a monitor about your children at recess, 
who caused trouble, what you will do with the bad children.

9. Why is play an important part of learning? Give some examples of structured 
and unstructured play.

10. You are a kindergarten teacher. Talk to an assistant about who is absent, why 
the absent students are gone, what still needs to be put away before class starts.

11. What are some different levels of education? What type of education is 
recommended for teachers?

12. What personality traits do kindergarten teachers need to have? How do certain 
personality traits help kindergarten teachers with their jobs?

13. What are some different types of families? How can a child’s background affect 
his or her education?

14. What are parent-teacher conferences? Why are parent-teacher conferences 
useful?

15. What information is likely to be on a kindergarten schedule? Why is a schedule 
useful?
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