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Екзаменаційне завдання 

Інструкція 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань: 

1. Складання анотації тексту. 

Для виконання цього завдання вам потрібно зайти на сторінку TEST BANK вибрати свою 
спеціальність в Summurize Lingo Simulator і виконати один з тестів. Номер тесту для 
виконання під час іспиту ви отримаєте на початку екзамену на сторінці Guestbook в 
коментарі вашого викладача. Вам необхідно виконати тест, зробити скріншот сторінки з 
вашими результатами і підписати його правильно. 
ВАЖЛИВО! Отримане фото називаємо-прізвище студента, група, прізвище викладача, назву 
і номер тесту. Все це тільки ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ. 
Наприклад: Borysenko-OP211 (Tomenko) Summarizing5 
Неправильно підписані зображення оцінюватися не будуть. 

     Потім прикріпить зображення до листа, який відправьте на адресу кафедри     
kaf.im@op.edu.ua . В темі листа повинна бути написане прізвище викладача на початку, 
група, прізвище студента, назва завдання та його номер: (Tomenko) OP211Borysenko-
Summarizing5. 

2. Усне повідомлення на задану тему. 

Всі теми розташовані на сторінках Guesbooks інстітутов і факультетів під назвою ▼ 
Explore Graduate Exam Topics | Ознайомтеся з темами випускного іспіту. 

Назву теми для виконання під час іспиту ви отримаєте на початку екзамену на сторінці 
Guestbook в коментарі вашого викладача. 

Вам потрібно написати повідомлення в коментарі(Message) і озвучити його, пройшовши за 
посиланням https://vocaroo.com/ . Після запису слід скопіювати посилання (URL-адресу) на 
аудіо запис і розмістити її в коментарі під текстом теми. Коментар повинен містити 100 слів 
тексту обов'язково. Не більше! 

 
3. Final Test paper | Контрольна робота випускного іспиту. 

Посилання на сайт і номер вашого тесту для виконання ви отримаєте на початку іспиту на 
сторінці Guestbook в коментарі вашого викладача. Вам необхідно виконати тест, зробити 
скріншот сторінки з вашими результатами і підписати його правильно. 
Неправильно підписані зображення оцінюватися не будуть. 

     Потім прикріпить зображення до листа, який відправьте на адресу кафедри     
kaf.im@op.edu.ua . В темі листа повинна бути написане прізвище викладача на початку, 
група, прізвище студента, назва завдання та його номер: (Tomenko) OP211Borysenko- 
FinalTest5. 
 
 
Зав.каф.                                                    доц.Томасевич Н.П. 
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