


 2 

 Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації (англійська мова) для 

студентів cпеціальності: 035 Філологія, спеціалізація: 035.04 Германські мови та 

літератури (переклад включно). Освітня програма: Мова та література (німецька). 

Освітній рівень: другий (магістерський). Упорядники: д.ф.н., професор 

І.Р. Буніятова, к.п.н., доцент Калитюк Л.П., старший викладач Н.А. Задорожня. 

2018. − 17 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснювальна записка 

 

Кваліфікаційні іспити покликані виявити рівень науково-теоретичної та 

практичної підготовки, глибину професійних знань, вмінь та навичок студента та 

рівень підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 

У світлі окресленої орієнтації кваліфікаційний екзамен з англійської мови 

включає три питання з наступних дисциплін: «Теоретичні питання граматики 

англійської  мови та «Практикум англійської мови».  

Метою дисципліни «Практикум англійської мови» є вдосконалення усних 

та писемних мовленнєвих навичок та вмінь, які були сформовані впродовж V-VI 

курсів. Формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну та соціокультурну 

компетенції, що забезпечать уміння ефективно і гнучко використовувати іноземну 

мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування, розвивати у студентів здатність до самооцінки та 

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і 

стане передумовою їх наступного професійного росту; формувати у студентів 

професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і 

прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно 

орієнтованих завдань.  

Метою вивчення навчальної дисципліни ««Теоретичні курс (англійська) 

мова»  Теоретична граматика є вивчення загальних відомостей про  систему і 

структуру англійської мови, ознайомлення студентів з різновекторними 

підходами до опису граматичної будови мови та трактування дискусійних мовних 

явищ, сучасним станом та досягненнями лінгвістичних студій, розвиток у 

студентів навичок аналізу та узагальнення конкретного мовного матеріалу, а 

також опрацювання та осмислення студентами першоджерел з теоретичних 

проблем. Основою для практичних занять є текстовий матеріал, документальні 

фільми та інші відеоматеріали, використання яких дозволяє студентам навчитися 

виокремлювати теоретично і практично значущі елементи, причетні до вивчення 

дисципліни.  
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Кваліфікаційний екзамен з англійської мови повинен виявити знання як 

основних, так і допоміжних лінгвістичних дисциплін, показати глибину розуміння 

суті мовних явищ; знання обов’язкової та додаткової спеціальної літератури. 

 

Структура екзаменаційного білета: 

І. Монологічне мовлення із елементами спонтанної діалогічної комунікації.. 

ІІ. Теоретичне питання. Дискурс аналіз фрагменту тексту 

ІІІ. Аналіз запропонованого фрагменту тексту.  

 

Набуті знання та вміння оцінюються за критеріями: 

За кожне питання випускник може максимально отримати 30 (40) балів. 

 

Перше питання –з «Практикум англійської мови». 

30-25 балів – студент вільно і повно володіє мовним матеріалом в усіх його 

аспектах, здатний донести цей матеріал до свідомості інших, аргументуючи 

будь-яке його положення; виявляє творчі здібності в опрацюванні поставленої 

проблеми; уміє грамотно коментувати логіку питання, кваліфіковано веде 

дискусію.  

24-19 балів – студент засвідчує високий рівень осмислення вивченого, 

спроможний логічно, аргументовано, чітко, точно і вільно висловлювати власні 

думки, не допускає фактичних помилок. Спостерігається уміння коментувати 

певні події, встановлювати логічні зв'язки. Мовлення чітке, логічне, хоча 

допускаються незначні мовленнєві помилки. 

18-15 балів – студент досить послідовно і логічно розкриває тему, проте не 

може обґрунтувати висловлені думки, проявляє поверховість суджень, не вміє 

пояснити суті конкретних лінгвістичних явищ, неточно дає визначення окремих 

фактів; відповідає на більшість запитань, що конкретизують відповідь; може 

навести окремі завчені мовні кліше та конструкції, проте не завжди точно. У 

відповіді допускає до  4-х фактичних, 5-ти мовленнєвих помилок. 
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14-1 балів - відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення, 

студент допускає істотні помилки у висвітленні теми, не володіє відповідною 

лексикою у повному обсязі, порушує логіку відповіді, відтворює матеріал на 

елементарному рівні, називаючи окремі факти.  Інколи звучать завчені напам'ять 

фрази, які випускник не може чітко пояснити; відсутні приклади, допускаються 

грубі фактичні помилки. Висловлювання студента спрощене, містить 7 

мовленнєвих огріхів. 

 

Друге питання – – з курсу Теоретичні питання граматики англ мови  

40-35 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і 

виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної теорії дискурс аналізу, може 

проаналізувати дискурс портрет відомої особистості. 

34-29 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає 

відповідь на поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з 

дисциплін, демонструє розуміння процедур дискурс аналізу. 

28-21 балів – випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово 

сприймає зміст, не завжди може самостійно проаналізувати запропонований 

матеріал.  

20-1 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано 

орієнтується у навчальному граматичному матеріалі, не зміг самостійно 

проаналізувати запропонований фрагмент тексту. 

 

Третє питання – стосується вміння творчого оброблення і перекладу 

прочитаного тексту певного стилю мовлення/жанру.  

30-25 балів – випускник вільно висловлюється щодо змісту прочитаного 

тексту, викладає матеріал логічно, послідовно, трансформує одержану 

інформацію, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, 

усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для втілення 

власних умовиводів на окреслену проблему; демонструє знання лексики 

прочитаного тексту та виявляє вміння його аналізувати, демонструє обізнаність 
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із літературно-критичними джерелами і вміння користуватися ними, а також 

спроможність мислити нестандартно, давати оригінальне тлумачення проблем, 

здатність самостійно інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на основі 

конкретного матеріалу. 

24-19 бали – випускник володіє матеріалом, самостійно будує послідовне, 

повне, логічно викладене висловлювання, однак припускається окремих 

недоліків: здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної 

її аргументації. 

18-15 бал – випускник передає основний зміст прочитаного тексту, 

відповідає осмислено, самостійно, але при цьому володіє елементарними 

навичками аналізу, за обсягом висловлювання сягає норми, його виклад загалом 

зв’язний, але відсутня самостійність суджень, їх аргументованість. 

14-1 балів – студент не формулює чіткої відповіді щодо змісту прочитаного 

тексту, висловлювання є лише набором фраз, які між собою не поєднуються за 

змістом, є непослідовними, відсутні факти, важливі для розуміння думки. 
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Структура курсу дисципліни «Практикум англійської мови» 

The English Language  

1. The history of the English Language. 

2. The results of the influence of French on English vocabulary after the Norman 

Conquest. 

3. Globalisation. Varieties of English. 

4. Eponyms. Metaphors and idioms. 

5. People who become words. 

6. The language of advertising. 

7. The newspaper language. Newspaper headlines. 

 

National identification 

1. National Stereotypes.  

2. International etiquette.  

3. Tourism. Hotels.  

4. The British sense of humour. What makes us laugh? 

5. Basic British and Ukrainian values. 

6. The Ukrainian Character. 

 

People’s relations  

1. Family and marriage. 

2. Family and social relationships. 

3. The power of love: the people we choose. 

4. Outline for a character. Types of temperament. 

 

Social issues. Growing concerns 

1. Social life. Social problems.  

2. Charity. Charitable organisations. 

3. Corruption. The Roots of Corruption. The ways to root out corruption. 

4. Crime and Justice. 
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5. Freedom and Democracy. 

 

The way to a brighter future 

1. Our changing world. Science and technology. Computers. Artificial intelligence. 

Technological progress – pros and cons. 

2. Live and Learn. Job placement. Working environments. Work-life balance. 

3. Career opportunities. Career success. The factors and personal qualities necessary 

to climb the career ladder. 

 

Література 

1. Nick Kenny Proficiency PassKey. Student’s book.Macmillan Heinemann. – 

2003. – 208p. 

2. Nick Kenny Proficiency PassKey.Workbook. Macmillan Heinemann. –2003.–

111p. 

3. David Crystal The Cambridge Encyclopedia of the English Language/-

Cambridge University Press-Cambridge,UK-2009.-499p. 

4. McCarthy M. English vocabulary in use: upper-intermediate / Michael McCarthy, 

Felicity O’Dell. — Cambridge University Press, 2001. – 307 p. 

5. Murphy Raymond Grammar in use: a sell-study reference and practice book for 

intermediate students, with answers. - New York: Cambridge University Press. 

1998. – 328 p. 

6. Oxendon C. New English File. Advanced Student’s Book/ Clive Oxenden, 

Christina Latham-Koening, Paul Seligson. – Oxford, 2008. – 160p. 

7. Oxendon C. New English File. Upper-Intermidiate Student’s Book/ Clive 

Oxenden, Christina Latham-Koening, Paul Seligson. – Oxford, 2010. – 168p. 

8. Oxford Wordpower Dictionary. 3rd edition. / ed. by Joanna Turnbull. –  Oxford 

University Press, 2006. – 912 p. 

9. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English:  Fourth Edition (by 

A.S.Hornby) / Chief Editor: A P Cowie Oxford: Oxford University Press, 1989. – 

1579 p. 
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10. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English: Fourth Edition (by 

Revel, J. & Breary, B. Listening Advanced. Oxford supplementary skills. OUP, 

1987. 

11. Oxford Guide to British and American Culture for learners of English (by 

Jonathan Crowther, Kathryn Kavanagh)-Oxford University Press,2000.-599p. 

12. Michael McCarthy, Felicity O’Dell  English Idioms In Use / Cambridge 

University Press, 2005. 190 p. 

13. Seidl J., Mc Mordie W. English Idioms and How to Use Them. ABC 

Kaleidoscope, 1, Kyiv, 1993. – 36 p. 

14. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Рус.яз., 1984. – 

944 с. 

15.  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ, 

«Знання» 2005. – 1056 с. 

16.  Ушакова Н.В., Соколова И.В. Страноведение Великобритании и США. 

Электронный учебно-методический комплекс. – Минск, 2007. – 101с.  

17. Vinareva L., Yanson V. English Idioms. – M.: Airis Press Publishing, 2005. – 

382 p. 

18. Virginia Evans – Linda Edwards. Upstream Advanced C1 – Student’s book. 

Express Publishing, 2004. - 138p. 

 

Структура курсу з дисципліни «Теоретичний курс (англійська мова)» 

Вказаний курс є продовженням «Теоретичної граматики», будучи 

складовою частиною нормативних дисциплін циклу природничо-наукової, 

професійної та практичної підготовки фахівця. Його вивчення передбачає 

розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки майбутніх 

фахівців англійської мови щодо опанування системою знань про синтаксис 

англійської мови, з лінгвопрагматикою та дискурс-аналізом у якості пріоритетних 

напрямів. За такого підходу магістри мають змогу отримати практичні навички 

аналізу мовного матеріалу на предмет визначення типу комунікативного акту, 

учасників комунікації, статусно-рольові чинники, стилі комунікації за Робертом 
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Нортоном; визначати дискурс-портрет мовця, мовленнєві маркери обманника, 

імплікатури, пресупозиції та умовиводи; встановлювати причини збою / успішності 

мовлення з урахуванням максим Пола Грайса; розрізняти сугестію, маніпуляцію, 

уміти встановлювати тип лідера за зразком мовлення. Факультативним є звернення 

до мови тіла та основ графології, як чинників, що гармонійно доповнюють і 

поглиблюють зазначену дисципліну. 

Прагматика і дискурс. Ключові поняття прагматики. Локуція. іллокуція, 

перлокуція. Типологія адресата (Basic notions of pragmatics. Locution, illocution, 

perlocution.Types of addressees). Теорія мовленнєвих актів. Класифікація МА за 

Дж.Серлем та Г.Г.Почепцовим – І.С.Шевченко (Theory of speech acts. Speech acts 

classification (John Searle, PocheptsovG.G., Shevchenko I.S.)). Прагматична 

транспозиція (Pragmatic transposition). Максими Грайса (Gricean maxims of 

communication). Закони і правила акту комунікації (Laws and rules of 

communication), комунікативні стилі за Робертом Нортоном (communication styles 

by Robert Norton), методи дослідження дискурсу, дискурс-портретування (Methods 

of discourse analysis, discourse-portraiting), мовні прояви сугестії, маніпуляції, 

лексичні маркери, що свідчать про мовлення обманника (Suggestion, manipulation, 

markers of liar’s speech). Невербальна комунікація, мова тіла (Body language). 

Література  

1. RandolphQuirk, SidneyGreenbaum, GeoffreyLeech, JanSvartvik A 

GrammarOfContemporaryEnglish. – LongmanGroupLtd. – 1992. – 922 р. 

2. Почепцов Г.Г. Конструктивныйанализструктурыпредложения. – Киев: 

Вища школа, 1971. 

3. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – Київ: 

Вища школа, 1976. 

4. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая граматика 

современногоанглийскогоязыка. – М.: Высшая школа, 1981. 

5. Brown G., Yule G. Discourseanalysis. – Cambridge: CambridgeUniv. Press, 

1983.  
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6. Crystal D. TheCambridgeEncyclopediaoftheEnglishLanguage. – Cambridge: 

CambridgeUniv. Press, 1995. 

7. Hatch E. DiscourseandLanguageEducation. – Cambridge: CambridgeUniv. 

Press, 1994. 

8. Kolomiytseva O. A. Psycholinguistics (A TeachingGuide). – K.: KNLY, 1999. 

9. Leech G.N. PrinciplesofPragmatics. – London,NewYork: Longman, 1983.  

10. Nunan D. IntroducingDiscourseAnalysis. – London: PenguinEnglish, 1993. 

11. Yule G. Pragmatics. – Oxford: OxfordUniv. Press, 1996.  

 

Орієнтовний перелік питань до  кваліфікаційного екзамену з англійської 

мови  

ПРАКТИКУМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

1. Історія англійської мови. (The history of the English Language). 

2. Результати впливу французької мови на англійську після Норманського 

завоювання. (The results of the influence of French on English vocabulary after 

the Norman Conquest). 

3. Глобалізація. Види англійської мови. (Globalisation. Varieties of English). 

4. Епоніми. Метафори та ідіоми. (Eponyms. Metaphors and idioms). 

5. Люди, що стали словами. (People who become words). 

6. Мова реклами. (The language of advertising). 

7.  Мова газет. Газетні заголовки. (The newspaper language. Newspaper 

headlines). 

8.  Національні стереотипи. (National Stereotypes).   

9. Міжнародний етикет. (International etiquette). 

10.  Туризм. Готелі. (Tourism. Hotels). 

11.  Британське почуття гумору. Що змушує нас сміятися? (The British sense of 

humour. What makes us laugh?) 

12. Основні цінності британців та українців. (Basic British and Ukrainian values). 

13.  Сім’я і одруження. (Family and marriage). 
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14. Сім’я і стосунки у суспільстві.  (Family and social relationships).  

15. Сила любові: люди, яких обираємо ми. (The power of love: the people we 

choose). 

16.  Український характер. (The Ukrainian Character). 

17. Загальне уявлення про характер. Типи темпераменту. (Outline for a character. 

Types of temperament).  

18.  Соціальне життя. Соціальні проблеми. (Social life. Social problems). 

19.   Благодійність. Благодійні організації. (Charity. Charitable organisations). 

20. Корупція. Корені корупції. Шляхи подолання корупції. (Corruption. The Roots 

of Corruption. The ways to root out corruption). 

21.  Злочин і правосуддя. (Crime and Justice).  

22.  Свобода і демократія. (Freedom and Democracy).  

23. Наш змінний світ. Наука і технології. Комп’ютери. Штучний інтелект. 

Технологічний прогрес – за і проти. (Our changing world. Science and 

technology. Computers. Artificial intelligence. Technological progress – pros and 

cons). 

24.  Живи і навчайся. Робота. Робоче середовище. Баланс життя-робота. (Live and 

Learn. Job placement. Working environments. Work-life balance). 

25. Кар’єрні можливості. Кар’єрний успіх. Фактори та особисті якості, що 

необхідні для досягнення успіху в роботі. (Career opportunities. Career success. 

The factors and personal qualities necessary to climb the career ladder).  

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС (АНГЛІЙСЬКА МОВА) 

Теоретична граматика англійської мови 

1. Прагматичні студії. Англо-американська та Європейська 

континентальна школи. Мікро- та макропрагматика. (Pragmatic studies. 

Anglo-American and European-Continental Schools of Thought. Micro- and 

macropragmatics) 
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2. Прагматика. Ключові поняття прагматики. Локуція. іллокуція, 

перлокуція. Типологія адресата (Basic notions of pragmatics. Locution, 

illocution, perlocution. Types of addressees).  

3. Теорія мовленнєвих актів. Класифікація МА за Дж.Серлем та 

Г.Г.Почепцовим, І.С.Шевченко (Theory of speech acts. Speech acts 

classification (John Searle, Pocheptsov G.G., Shevchenko I.S.)). 

4. Прагматична транспозиція (Pragmatic transposition).  

5. Максими Грайса (Gricean maxims of communication). 

6. Принципи прагматики: пресупозиція, імплікатура та умовивід 

(Principles of pragmatics: presupposition, implicature, entailment). 

7. Пресупозиція як принцип прагматики та її типи. Маркери 

пресупозиції. (Presupposition as a principle of pragmatics. Types of 

presupposition. Presupposition triggers) 

8. Підходи до класифікації комунікації (за включенням мовлення, 

використанням мовного коду, темою, метою, ступенем формальності). Типи 

мовлення за інтенцією та інтерпретантою. (Approaches to classification of 

communication) 

9.  Закони і правила комунікації. (Laws and rules of communication).  

10. Засоби та канали комунікації. Шуми комунікації. Ентропія.  

(Means and channels of communication. Communication noise. Enthropy).  

11. Комунікативні ролі. Трансакційний аналіз Еріка Бернса. 

(Communication roles. Eric Berne’s transactional analysis). 

12. Стилі комунікації за Робертом Нортоном. (Robert Norton’s 

communication styles) 

13. Типи мовленнєвих особистостей (Typology of speaking 

personalities) 

14. Theories of discourse.  

15. Methods of discourse analysis 

16. Types of discourse 

17. Types of communication (narrow, broad, autocratic, democratic) 
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18. (Lexico-semantic analysis of discourse: topic-thematic, focus-

rhematic) 

19. Addressor-identifying discourse categories 

20. Audience-identifying strategies 

21. Strategy of identifying cortege. 

22. Non-identifying discourse strategies. 

23. Body language as non-verbal communication. 

24. Language means of creating suggestive texts. 

25. Gender particularities of speech. 
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1. Basic British and Ukrainian values.  

2. Please, carry out discourse analysis of the text indicating communication style by 

Robert Norton. Try to identify the discourse portrait of the speaker.  

3. Read the text and make the stylistic analysis of the extract.  
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