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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Підсумкова атестація студентів з першої іноземної мови та зарубіжної 

літератури є формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної 

підготовки студентів-філологів першого освітнього рівня (бакалаврського) за 

напрямом підготовки 6.02030302 „Філологія. Мова і література (іспанська)” і 

проводиться у формі комплексного екзамену. Для його проведення 

організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та 

екзаменаторів. Комісія створюється щорічно і діє протягом календарного 

року. 

Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх 

готовності до практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні 

їх подальшого саморозвитку й самовдосконалення. Планомірна самостійна 

робота студентів, особливо під час підготовки до комплексного екзамену, 

допомагає систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, отримані 

в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

До складання комплексного екзамену допускаються студенти, які 

виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу першої іноземної 

мови (практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, 

практична граматика), з теоретичних курсів фонетики, граматики, історії 

мови, лексикології, стилістики, історії зарубіжної літератури, теорії 

літератури, а також виконали усі науково-дослідні роботи (курсові, проектні) 

з цих напрямів та пройшли відповідну виробничо-практичну підготовку під 

час усіх видів практик. 

На комплексний екзамен виносяться питання, найбільш важливі для 

виявлення рівня теоретичної та практичної компетенції майбутнього 

філолога, вчителя іспанської мови й зарубіжної літератури. Завдання на 

екзамені підібрані та сформульовані на основі фахових компетентностей, що 

сформувалися у процесі навчання з фаху. До програми також включені 

списки орієнтовних теоретичних питань та рекомендованої літератури. 

Комплексний екзамен спрямований на виявлення загальних та 

спеціальних (професійних) компетенцій бакалавра філології, що визначають 

його готовність до вирішення професійних завдань, встановлених державним 

освітнім стандартом, які сприяють його конкурентоспроможності на ринку 

праці та продовженню навчання в магістратурі.  

Екзамен проводиться в усній формі протягом одного дня. За 

необхідності за рішенням екзаменаційної комісії дозволяється 

використовувати довідкову літературу. 

 

ПРОЦЕДУРА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ Й ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

До початку іспитів на основі узагальнених завдань випусковими 

кафедрами вищого навчального закладу за напрямом підготовки готуються 

матеріали та створюються екзаменаційні білети. 
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Комплексний екзамен з фахових дисциплін бакалаври складають за 

розробленими і затвердженими екзаменаційними білетами, до яких увійшли 

питання, спрямовані на виявлення у студентів загальнотеоретичних знань, 

вміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу при 

вирішенні практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. 

Питання екзаменаційних білетів, що охоплюють увесь зміст програми з 

дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й проблемно-пошуковий 

характер. 

Перед початком екзамену комісія ознайомлюється із наказом та 

супровідною документацією, розпаковує екзаменаційні білети й матеріали. 

Після представлення комісії студенти обирають білет із питаннями, 

отримують відповідні матеріали та готуються до відповіді. Один студент 

готується до відповіді не більше 30 хвилин. 

Відповідь на фахово-мовний блок білету надається іноземною мовою. 

Під час відповіді помилки й неточності не виправляються, недоліки відповіді 

заносяться до протоколу. Відповідь на блок питань з літературознавства 

надається рідною мовою. Усі члени комісії слухають і оцінюють кожного 

відповідаючого, задають додаткові й перевірочні питання. Закінчивши 

відповідь, студент здає усі нотатки й матеріали секретарю та чекає 

завершення екзамену. 

Після відповіді останнього студента, комісія радиться щодо 

оцінювання кожного студента на основі індивідуально виставлених оцінок по 

кожному компоненту відповіді. Іспит закінчується оголошенням оцінок 

кожному студенту. 

 

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ ЕКЗАМЕНІ 

З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до  динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

Відтак глобалізація та демократизація сучасної вищої освіти вимагає 

широкого впровадження та використання новітніх освітніх технологій, які 

здійснюються в межах Болонського процесу. 

На комплексний екзамен винесено основні питання з практики усного та 

писемного мовлення, теоретичних дисциплін іспанської мови, країнознавства 

Іспанії та зарубіжної літератури. 

Це надасть змогу перевірити стан підготовки майбутніх вчителів 

іноземної мови та зарубіжної літератури, виявити їхнє вміння самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці наукової 

інформації з питань наук гуманітарного циклу: філології, лінгвістики, 

літератури; вільно будувати висловлювання іспанською мовою та складати 

повідомлення із запропонованої теми, вести діалог або дискусію, 

перекладати та переказувати текстовий матеріал тощо. 
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Комплексний екзамен з іспанської мови та зарубіжної літератури 

охоплює основну тематику, яка стосується діяльності людей у сучасному 

світі, а саме: лексичний блок (вільне володіння лексичним мінімумом із тем, 

що стосуються діяльності людини, взаємовідносин людини й оточуючого 

світу, професійної діяльності тощо), граматичний блок (морфологія, 

синтаксис та пунктуація іспанської мови), мовленнєвий блок (вміння вільно 

будувати висловлювання із використанням різних видів словникового складу 

та стилістичних засобів іспанської мови – метафор, епітетів, порівнянь 

тощо); мовно-історичний блок (знання найважливіших історичних подій 

Іспанії та іспаномовних країн та особливостей розвитку літературної 

іспанської мови та іі діалектів); краєзнавчий блок (володіння знаннями про 

соціальний та суспільний розвиток Іспанії та іспаномовних країн); 

фонетичний блок (володіння фонетичними навичками відповідно до 

нормативної іспанської вимови); блок із зарубіжної літератури (вміння 

всебічно характеризувати літературну діяльність того чи іншого автора та 

вміти проаналізувати специфічні особливості творів). 

Комплексний екзамен з іспанської мови та зарубіжної літератури 

повинен виявити знання як основних, так і допоміжних лінгвістичних 

дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання 

обов’язкової та додаткової спеціальної літератури, належне володіння 

практичними навичками таких видів іншомовної мовленнєвої діяльності як: 

аудіювання, читання, говоріння та письмо. 

 

Структура екзаменаційного білета: 

 

І. Лінгвостилістичний аналіз прочитаного тексту та виконання завдання 

з однієї з теоретичних дисциплін іспанської мови. 

ІІ. Презентація розмовної  теми. 

ІІІ. Висвітлення питання з зарубіжної літератури. 

 

Комплексний екзамен із першої іноземної мови та зарубіжної літератури 

передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, 

комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої, літературознавчої  та 

професійної компетенції, наявності у студентів ґрунтовних знань мови, 

мовознавства та основ навчання іноземної мови, а також вмінь реалізовувати 

ці знання в майбутній професійній діяльності. 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння першою 

іноземною мовою на базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог 

(близько 4500 лексичних одиниць для вживання в продуктивних та 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності).  

Студенти повинні також володіти орфоепічною, лексичною та 

граматичною нормами першої іноземної мови, вміти правильно 

реалізовувати цю норму в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних 

комунікативних ситуаціях. 
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Студент повинен продемонструвати достатньо високий рівень знань і 

умінь з теоретичної граматики, володіння базовою термінологією, вміння 

визначати, описувати та диференціювати мовні явища різними 

лінгвістичними методами. 

Літературознавча компетенція студента на екзамені для першого 

освітнього рівня (бакалаврського) представлена системою ґрунтовних знань 

про періоди розвитку зарубіжної літератури, її представників та творів.  

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ 

 

Комплексний екзамен з першої іноземної мови для студентів ІV курсу 

проводиться у формі усної співбесіди згідно вказаних у білетах тем з метою 

визначення мовної, мовознавчої та літературознавчої компетенції. Студент 

повинен бути готовий відповідати на питання екзаменаційної комісії, 

демонструючи уміння реагувати на репліки співбесідників, виразити і 

відстояти свою точку зору. Відповіді на перші два питання екзаменаційного 

білета даються виключно іспанською мовою, на питання із зарубіжної 

літератури – українською мовою. 

 
 Структура екзаменаційного білета 

Перше питання білета пов’язане з опрацюванням автентичного тексту 

іспанською мовою (не більше 1200 др. знаків) та забезпечує перевірку 

фахової компетенції бакалавра-філолога, зокрема знання базової термінології 

та основних граматичних понять іспанської мови, характеристики різних 

мовних одиниць, сформованість науково-практичних навичок аналізу усіх 

рівнів іспанської мови, уміння виділяти мовознавчі проблеми. 

Висвітлення мовних явищ із наведенням прикладів відмінювання, 

вживання, класифікацій тощо відбувається за такою тематикою: 

 

• Фонематичний склад іспанської мови. Правила іспанської фонотактики. 

• Типи дифтонгів і трифтонгів в іспанській мові. 

• Особливості іспанської інтонації. 

• Структура іменникової синтагми. Класифікації іменників. 

• Граматичні категорії іменника. 

• Структура прикметникової синтагми. Класифікації прикметників. 

• Граматичні категорії прикметника. 

• Структура прислівникової синтагми. Класифікації прислівників. 

• Граматичні категорії прислівника. 

• Структура дієслівної синтагми. Класи дієслів, що можуть виконувати 

функцію ядра синтагми. 

• Типи допоміжних дієслів. 

• Граматичні категорії дієслова: час, спосіб, особа, число, стан. 

• Числівник. Класифікація та вживання в іспанській мові.  
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• Розряди займенників. 

• Структура прийменникової синтагми. Класифікація прийменників. 

• Просте речення. Типи речень. Порядок слів у простому реченні.  

• Складне речення. Складносурядне речення. Типи та вживання в іспанській 

мові.  

• Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання в 

іспанській мові. 

• Різновиди та способи іспанського словотвору. 

• Соціальна стратифікація іспанської лексики: неологізми. 

• Соціальна стратифікація іспанської лексики: архаїзми. 

• Експресивні стилістичні засоби: тропи. 

• Експресивні стилістичні засоби: фігури. 

• Функціональні стилі: розмовний. 

• Функціональні стилі: публіцистичний. 

• Функціональні стилі: науковий. 

• Функціональні стилі: офіційний. 

• Функціональні стилі: художній. 

• Становлення іспанської мови: субстрати і суперстрати. 

• Аналітизм як визначна структурна риса іспанської мови. 

Друге питання білета стосується всебічного розкриття студентом 

комунікативної ситуації згідно з тематикою: 

І. Особистісна сфера 

• Повсякденне життя і його проблеми. 

• Характер людини. 

• Здоровий спосіб життя. 

• Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. 

• Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії. 

• Значення спорту в нашому житті.  

• Проблема людських стосунків. 

• Обов’язки та права людини. 

ІІ. Публічна сфера 

• Навколишнє середовище. 

• Подорожі, екскурсії. 

• Культура і мистецтво в України та Іспанії .   

• Засоби масової інформації. 

• Молодь і сучасний світ. 

• Людина і довкілля. 

• Науково-технічний прогрес. 

• Іспанія у світовій спільноті. 

• Свята, знаменні дати, події в Україні та Іспанії. 

• Традиції та звичаї в Україні та Іспанії. 
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• Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої 

вивчається. 

• Визначені об’єкти  історичної та культурної спадщини України 

та Іспанії.  

ІІІ. Освітня сфера 

• Освіта, навчання, виховання. 

• Університетське життя. 

• Улюблені навчальні предмети. 

• Система освіти в Україні та Іспанії. 

• Іноземні мови у житті людини.  

• Навчання за кордоном.  

• Професія вчителя. 

 

Третє питання стосується висвітлення питання про творчий доробок 

та детальну характеристику творів таких авторів, як: Гомер, Есхіл, Вергілій, 

Данте Аліг’єрі, М.Сервантес, В.Шекспір, П. Кальдерон,  Ж.Мольєр,  Д.Дефо, 

М. Вольтер, Й.В. Гете, Е. Гофман, Дж. Байрон, В.Скотт, В.Гюго, О.Пушкін, 

М.Гоголь, М.Лермонтов, А. Стендаль, О. де Бальзак,  Ч.Діккенс,  Л.Толстой, 

Ф.Достоєвський, Г.Ібсен, Б.Шоу,  А.П.Чехов, А. Ахматова, Ф. Кафка,  

М.Булгаков,  Бертольт Брехт, Ж.Сартр, А.Камю, Е. Хемінгуей, Г.Гарсіа 

Маркес. 

 

Oрієнтовний перелік питань до комплексного екзамену з іспанської 

мови та зарубіжної літератури 

І. Висловлювання своєї думки щодо змісту прочитаного тексту (тексти 

додаються) та висвітлення граматичного явища із наведенням прикладів 

відмінювання, вживання, класифікацій тощо: 

 

1. ¿Qué clases de los numerales hay en la lengua castellana? Caracterícelas. 

(Лексико-семантичні розряди числівника. Синтаксичні функції числівника.) 

2. Analice el empleo del modo subjuntivo en las oraciones simples (o 

independientes). (Вживання умовного способу в простих (незалежних) 

реченнях.) 

3. Analice las reglas de la fonotáctica española, coméntelas con los ejemplos 

(Правила іспанської фонотактики). 

4. Dé la clasificación general de las oraciones compuestas. (Складне речення та 

його типи.) 

5. Analice el empleo del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas 

circunstanciales. (Вживання умовного способу в складнопідрядних реченнях 

обставини.) 

6. Clasifique los diptongos y triptongos del español (Типи дифтонгів і 

трифтонгів в іспанській мові) 
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7. Relate sobre el infinitivo (simple y compuesto) y clasifique las construcciones 

con él. (Граматична характеристика простого і сладного інфінітива та 

конструкцій з ними.) 

8. Relate sobre las peculiaridades de los modelos de entonación del español. 

(Особливості іспанської інтонації). 

9. Caracterice los grados de comparación de los adjetivos. (Загальна 

характеристика ступенів порівняння прикметників.) 

10. Analice el empleo del modo subjuntivo en las oraciones relativas. (Вживання 

умовного способу  в означальному складнопідрядному реченні.) 

11. Analice el empleo del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas 

sustantivas. (Вживання умовного способу в іменникових складнопідрядних 

реченнях.) 

12. Explique el empleo del potencial simple en tres valores: temporal, modal y 

condicional. (Рotencial simple в основних його значеннях: часовому, 

модальному і умовному.) 

13. Explique el proceso de formación del participio pasado. Analice su empleo. 

(Процес утворення participio pasado та його вживання в іспанській мові.) 

14. Relate sobre el gerundio (simple y compuesto) y clasifique las construcciones 

con él. (Простий і складний герундій. Граматичні конструкцій з ними.) 

15. Relate sobre el modo subjuntivo, su empleo en las oraciones simples y 

compuestas. (Загальна функціональна характеристика вживання субхунтива в 

реченнях простих і складних.) 

16. Comente el contenido significativo del adverbio. ¿Qué clases tiene el adverbio? 

(Синтаксичні функції прислівника. Проблема класифікації прислівників.) 

17. Relate sobre tres principales tipos de las oraciones condicionales. 

(Складнопідрядні умовні речення першого, другого і третього типів.) 

18. Determine y clasifique las preposiciones simples, su significado y uso. 

(Іспанські прості прийменники, значення і вживання.) 

19. Caracterice la estructura del sintagma nominal. Explique qué clases de los 

sustantivos pueden desempeñar la función del núcleo. (Структура іменникової 

синтагми. Класифікації іменників). 

20. Dé las características gramaticales de las oraciones activas y pasivas. 

(Загальна характеристика речень активних і пасивних.) 

21. Analice los tiempos del modo indicativo y su concordancia en las oraciones. 

(Загальна характеристика граматичної системи особових форм дієслова 

дійсного способу.) 

22. ¿Qué es el verbo? Caracterice los criterios de su clasificación. (Граматичне 

значення дієслова. Граматичні категорії дієслова.) 

23. Determine y clasifique los pronombres españoles. (Граматичне значення 

займенника. Лексико-граматичні розряди займенника.) 

24. Explique mediante los ejemplos la diferencia entre los neologismos y 

arcaísmos en el español. (Неологізми й архаїзми.) 

25. Explique el proceso de formación de voz pasiva en el idioma español. 

(Утворення пасивного стану в іспанській мові.) 
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26. Explique el proceso de formación de las palabras españolas. (Різновиди та 

способи іспанського словотвору.) 

27.¿Cuáles son los recursos estilísticos expresivos? Clasifique los tropos. 

(Експресивні стилістичні засоби: тропи). 

28.¿Cuáles son los recursos estilísticos expresivos? Clasifique las figuras. 

(Експресивні стилістичні засоби: фігури). 

29. Relate sobre la evolución del español analizando sus sustratos y superestratos 

(Становлення іспанської мови: субстрати і суперстрати). 

30. Analice los rasgos peculiares de uno de los estilos funcionales del 

(Функціональні стилі іспанської мови). 

 

ІІ. Презентація комунікативної ситуації за запропонованою темою:  

 

1. Los toros son una de las tradiciones españolas más conocidas en todo el mundo, 

aunque al mismo tiempo una de las más polémicas. Exprese su opinión acerca de 

las corridas. (Корида як частина національного життя іспанців. Висловте своє 

ставлення до цієї традиції.) 

2. Actualmente es normal oír afirmaciones como la siguiente: "el hombre, a 

medida que progresa, está destruyendo la naturaleza y se está autodestruyendo". 

Exprese su opinión a favor o en contra de esta afirmación. (Людина і природа. 

Захист навколишнього середовища. Висловте своє ставлення до цієї 

проблеми.) 

3. Reflexione sobre las etapas principales del desarrollo histórico de España. 

(Основні етапи історичного розвитку Іспанії.) 

4. "El ordenador ocupa la mayor parte de nuestro tiempo libre" Exprese su opinión 

a favor o en contra de la afirmación. (Розкрийте проблему надмірного 

споживання інтернет-ресурсів сьогодні.) 

5. Reflexione sobre la vida estudiantil. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

(Яким є життя сучасного студента? Зазначте його переваги та недоліки.) 

6. Reflexione sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual. (Висловте своє 

ставлення щодо ролі жінки в сучасному суспільстві.) 

7. La economía de España en la actualidad. ¿Cuáles son los retos económicos? 

(Економіка Іспанії на сучасному етапі. Які труднощі вона зараз переживає?) 

8. Últimamente se habla mucho de la necesidad de hacer deporte y estar en forma. 

¿Qué opina usted sobre esta cuestión? (Яке місце займає спорт у нашому житті? 

Висловте своє ставлення до цієї проблеми.) 

9. “España es un continente en miniatura”. Exprese su opinión acerca de esta 

afirmación. (“Іспанія – це континент в мініатюрі”. Чи погоджуєтеся Ви з 

таким твердженням?) 

10. Hable sobre el progreso tecnológico y los problemas globales de la civilización 

humana en el siglo XXI. (Окресліть глобальні проблеми людства в  XXI 

столітті.) 
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11. “Viajando conocemos mejor nuestro mundo”. Presente los argumentos en pro. 

(“Подорожуючи ми краще пізнаємо світ.” Чи погоджуєтеся Ви з таким 

твердженням?)                                           

12. Exprese su opinión acerca de las fiestas de ámbito nacional y las tradiciones 

populares. (Що Ви знаєте про народні іспанські свята та традиції?) 

13. Seguro que usted conoce a algún personaje famoso o a alguien que ha hecho 

algo que a usted le parece especialmente destacado. Relate sobre esta persona. 

(Люди та події, які змінили світ. Розкажіть про таку людину чи історичну 

подію.) 

14. La vida de la juventud española. ¿Cuáles son los problemas económicos y 

sociales? (Життя іспанської молоді. Окресліть актуальні економічні та 

соціальні проблеми молодого покоління).  

15. Exprese su opinión acerca del papel de la lengua castellana en el mundo actual. 

(Роль і місце іспанської мови у сучасному світі.) 

16. Reflexione sobre su futura actividad profesional. ¿Le atrae el trabajo con los 

alumnos? (Якою Ви бачите свою майбутню професійну діяльність? Висловте 

своє ставлення до професії вчителя.) 

17. ¿Qué lenguas actualmente se hablan en España? Haga el análisis de la situación 

lingüística en el país. (Якими мовами розмовляють в Іспанії? Зробіть аналіз 

лінгвістичної ситуації в країні.) 

18. La educación universitaria: ¿prestigio o necesidad? ¿Qué opina usted? 

(Університетська освіта: престиж чи необхідність? Висловте своє ставлення 

до цієї проблеми.) 

19. Establezca las diferencias entre las fiestas navideñas en España y nuestro país. 

(Що Ви знаєте про новорічні свята в Іспанії та Україні?) 

20. Reflexione sobre las peculiaridades de la gastronomía española. (Зазначте 

характерні особливості іспанської національної кухні.)  

21. Elabore su opinión sobre las peculiaridades de los sistemas educativos de 

España y de Ucrania. (Система освіти в Іспанії та Україні. Назвіть спільні та 

відмінні риси.) 

22. Relate sobre la división administrativa de España. ¿Podría describir más 

detalladamente una de las Comunidades Autónomas? (Територіальний поділ 

Іспанії. Чи не могли б Ви розповісти про одну з іспанських автономій?) 

23. El proverbio dice: “Mens sana in corpore sano”. ¿Es verídico? ¿Qué opina 

usted? (“В здоровому тілі здоровий дух”. Чи погоджуєтеся Ви з таким 

твердженням?) 

24. ¿Qué sabe usted sobre el sistema estatal de España? Caracterícelo. (Що Ви 

знаєте про державний устрій Іспанії?) 

25. Relate sobre las personalidades destacadas de los países hispanohablantes. 

(Видатні представники іспаномовних країн.) 

26. Elabore su opinión sobre el papel de los medios de información pública en la 

vida de los españoles. (Висловіть свою думку щодо засобів масової інформації 

Іспанії та їх ролі у житті країни.) 
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27. Todos tenemos el proyecto de unas vacaciones ideales. Descríbanos cómo 

serían las suyas. (Як Ви собі уявляєте ідеальний відпочинок / канікули?) 

28. “Hay libros capaces de cambiar la vida”. ¿Está usted de acuerdo con esta 

afirmación? Exprese su opinión. (“Є книжки, що можуть змінити життя”. Чи 

погоджуєтесь Ви з таким твердженням?) 

29. Vida más allá de la rutina: las aficiones personales. Hable de sus aficiones. 

¿Qué lugar ocupan en su vida? (Наші захопленя. Чи вдало Ви розподіляєте свій 

робочий та вільний час?) 

30. Los españoles y los ucranianos. Tan distintos y en el fondo tan iguales. 

Compare estos caracteres nacionales. (Іспанський та український менталітет. 

Назвіть спільні та відмінні риси.) 

       

IІІ. Розкриття питання з курсу зарубіжної літератури (українською мовою): 

1. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, 

художні особливості. Гомерівське питання. 

2. Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне 

відлуння трагедії «Прометей прикутий». 

3. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів, 

літературне відлуння (Котляревський). Вергілій і Гомер. 

4. Загальна характеристика французького героїчного епосу «Пісня про 

Роланда». 

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» - філософсько-художній 

синтез середньовічної культури. 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та 

трагікомічна епопея іспанського життя. Значення твору для розвитку 

нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В.Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність 

трагедії «Гамлет» (або іншої – за вибором студента). 

8. Ознаки бароко у філософській драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». 

9. Ознаки класицизму у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» (або іншої – 

за вибором студента).  

10.  «Робінзон Крузо» Д.Дефо як реалістичний просвітницький роман. 

11. Ідейно-художні особливості творчості Вольтера. Загальна 

характеристика філософської повісті «Простак». 

12. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії 

Гете «Фауст». 

13. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на матеріалі конкретних творів) 

14. Загальна характеристика творчості Дж. Байрона (на матеріалі творів 

«Паломництво Чайльд-Гарольда» або «Мазепа»). 

15. Історичний роман як жанр літератури романтизму (на матеріалі роману 

В.Скотта «Айвенго» або В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

16. Російська література доби романтизму (на матеріалі творів О.Пушкіна, 

М.Гоголя, або М.Лермонтова). 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fformandocasualidades.blogspot.com%2F&ei=ecRXU4LLJoXa4wSHtYHICA&usg=AFQjCNH36xbZ49L7ahJAGIUhfk9uKRtBog&bvm=bv.65177938,d.bGE
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fformandocasualidades.blogspot.com%2F&ei=ecRXU4LLJoXa4wSHtYHICA&usg=AFQjCNH36xbZ49L7ahJAGIUhfk9uKRtBog&bvm=bv.65177938,d.bGE
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fformandocasualidades.blogspot.com%2F&ei=ecRXU4LLJoXa4wSHtYHICA&usg=AFQjCNH36xbZ49L7ahJAGIUhfk9uKRtBog&bvm=bv.65177938,d.bGE
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fformandocasualidades.blogspot.com%2F&ei=ecRXU4LLJoXa4wSHtYHICA&usg=AFQjCNH36xbZ49L7ahJAGIUhfk9uKRtBog&bvm=bv.65177938,d.bGE
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17. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману (на 

прикладі творів Стендаля або О. де Бальзака за вибором студента).  

18. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса 

(на матеріалі конкретних творів). 

19. Ідейно-художня своєрідність російського реалістичного роману (на 

матеріалі творів Л.Толстого або Ф.Достоєвського). 

20. Поняття про символізм у європейській літературі кінця ХІХ століття та 

його філософсько-естетичні засади. 

21. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. (на матеріалі одного з творів Г.Ібсена, Б.Шоу або 

А.П.Чехова). 

22. Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії, її провідних 

напрямів, течії та художніх здобутків. 

23. Поняття про футуризм, його естетичні засади та експериментаторство у 

царині поезії. 

24. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки 

представників цієї течії (на матеріалі творчості А. Ахматової). 

25. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. 

Кафки «Перевтілення». 

26. Проблематика роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції 

світової літератури у творі. 

27. Бертольт Брехт: теорія «епічного театру» та її основні положення (на 

прикладі однієї з драм Брехта за вибором студента). 

28. Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової літератури. 

Проблеми вибору в творах Сартра та Камю.  

29. Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Е. Хемінгуея 

«Старий і море». 

30. Латиноамериканський роман. Генеза та особливості поетики. Творчість 

Г.Гарсіа Маркеса. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ЕКЗАМЕНУ 

 

При виставленні підсумкової оцінки за комплексний екзамен усі 

складові питання вважаються рівноцінними. Кожен вид роботи оцінюється за 

100-бальним рейтингом. 

Кожен екзаменатор веде протокол оцінювання, робить нотатки 

помилок студента під час відповіді та виставляє оцінку за кожен компонент 

білета. Під час відповіді екзаменатори не зобов’язані вказувати на помилки 

студента, але можуть виправляти ті помилки, які унеможливлюють успішну 

відповідь. Після відповідей студентів державна екзаменаційна комісія 

зводить до середнього арифметичного індивідуальні оцінки кожного члена 
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комісії та виводить загальний рейтинг за відповіді на усі три питання. Оцінка 

за іспит є колегіальним рішенням усіх членів на підставі обчислених 

рейтингів. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії 

користуються такими вимогами й критеріями: 

 

Підсумкова 

кількість 

балів 

(max – 100) 

Рейтинг 

ECTS 

 

Критерії оцінювання 

 

90-100 А 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільне 

володіння спеціальною термінологією, послідовний 

виклад матеріал, правильне застосування 

теоретичних знань з усіх фахових дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; уміння розробляти 

методику вирішення дослідницьких проблем, 

використовуючи при цьому новітні досягнення 

мовознавства і літературознавства. 

 

82-89 

 

В 

 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільне 

володіння спеціальною термінологією, матеріал 

викладено послідовно, із застосованням 

теоретичних знань з різних дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; припускається 1-2 

неточності у викладенні матеріалу, які не 

призводять до помилкових висновків і рішень. 

 

75-81 

 

С Відповідь демонструє розкриття основного змісту 

теоретичних питань, володіння навичками 

лінгвістичного й літературознавчого аналізу, вміння 

теоретично обґрунтувати й застосувати набуті 

знання з мовознавства і літературознавства; 

правильно використовувати професійну 

термінологію, відсутність у відповіді грубих 

помилок; можливі 3-4 неточності у використанні 

спеціальної термінології, несуттєві помилки у 

висновках, узагальненнях, які не спотворюють 

зміст відповіді. 

 

66-74 Д В основному правильна відповідь на питання, але 

виклад матеріал неповний, не завжди послідовний; 

відчуваються певні труднощі у застосуванні 
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теоретичного матеріалу для виконання практичних 

завдань; допущені помилки в застосуванні 

професійної термінології. 

60-65 

 

Е Коротка, схематична, але в основному правильна 

відповідь на питання; виклад матеріалу неповний, 

не завжди послідовний; відчуваються певні 

труднощі у застосуванні теоретичного матеріалу 

для виконання практичних завдань; допущені 

помилки в застосуванні професійної термінології. 

35-59 FX Не розкрито основний зміст теоретичних питань, 

відсутні навички застосування набутих знань для 

виконання практичних завдань; відсутнє володіння 

професійною термінологією; допущені грубі 

помилки в остаточних висновках 
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