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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Комунікативні стратегії (іспанська мова)» 

 

V курс 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.05 Романські мови і літератури 

(переклад включно) 

Освітня програма: Мова та література (іспанська) 

 

  

 

Форма проведення усна 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з двох завдань: 1.

 Пояснити 3 поняття із сфери комунікативних 

стратегій із наданням відповідних практичних 

прикладів їх використання (усна форма). 

2. Розкрити тему: «Важливість комунікативних 

стратегій у різних сферах життя: особовій, 

суспільній, професійній» 

Відповідно екзаменаційна оцінка складається з двох 

складових: 

І   завдання – 20 балів, 

ІІ  завдання – 20 балів. 

Критерії оцінювання:  

 за пояснення трьох понять із наданням 

практичних прикладів їх використання 

максимально можна отримати 20 балів (10 за зміст, 

10 за форму). За кожну змістову невідповідність 

знімається 1 бал. За кожну лексичну, стилістичну 

чи незначну граматичну помилку знімається 0,5 

бали, за кожну значну граматичну помилку 

знімається 1 бал;  

 за розкриття теми максимально можна отримати 



20 балів (10 за повне розкриття змісту, 10 за 

форму). За повне розкриття змісту з неточностями 

нараховується 9-8 балів, за неповне розкриття 

змісту нараховується 7-5 балів, за часткове – 4-1 

бал. За кожну орфографічну помилку знімається 

0,25 балів, за кожну стилістичну чи незначну 

граматичну помилку знімається 0,5 бали, за кожну 

лексичну, а також значну граматичну помилку 

знімається 1 бал. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Поняття «комунікація», його характеристики.  

2. Основні характеристики усної комунікації. 

3. Основні характеристики писемної комунікації. 

4. Стилі, структура і формат комунікації. 

5. Конектори дискурсу. 

6. Структура листа. 

7. Класифікація листів. 

8. Лист-подяка, лист-привітання, лист-співчуття. 

Мовні кліше і моделі. 

9. Лист-презентація, лист-запрошення. Мовні кліше 

і моделі. 

10. CV і лист-рекомендація. Мовні кліше і моделі. 

11. Есе: стратегії та тактики написання. 

12. Блог: структура, мовні кліше і моделі. 

13. Наукова доповідь: мовні кліше і моделі. 

14. Наукова стаття і тези: стратегії і тактики 

досягнення максимальної ефективності дискурсу. 

15. Презентація результатів наукового дослідження: 

структура та способи. 

16. Активне слухання як інструмент досягнення 

ефективного спілкування. 

17. Техніки активного слухання. 

18. Конструктивна критика як інструмент 

досягнення ефективного спілкування. 

19. Моделі конструктивної критики. 

20. Типи комунікативної поведінки: спільні та 

відмінні риси. 

21. Асертивна комунікація як оптимальний тип 

комунікативної поведінки. 

22. Класифікація «перешкод» для спілкування. 

Способи їх усунення. 

23. Вербальна і невербальна комунікація: 

комбінаторні моделі. 



24. Невербальна комунікація: типи, способи, 

техніки й тактики. 

25.Типологія комунікативних стратегій відповідно 

до прагматики ситуацій спілкування. 

 

Екзаменатор   ____________     Ю.Г.Підіпригора 

Завідувач кафедри ____________     Р. К. Махачашвілі 

 


