
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут філології 

Кафедра англійської філології та перекладу 

 

Програма екзамену з дисципліни 

 ТЕОРІЯ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

V курс 

Cпеціальність: 035 Філологія 

Oсвітня програма: Мова і література англійська 

Oсвітній рівень: другий (магістерський) 

 

Форма проведення екзамену: усна  

 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

1 питання екзаменаційного білету: 15 балів; 

2 питання екзаменаційного білету: 15 балів; 

3 питання екзаменаційного білету: 10 балів.  

 

Критерії оцінювання: 

Кожне  питання оцінюється за критеріями: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість викладу; 

 термінологічна коректність. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Define existing approaches to communication. 

2. Speak about the notion of inference. 

3. Indicate approaches to definition of communication. 

4. Indicate the functions of communication. 

5. Describe the basic models of communication. 

6. Explain the nature of the relations between language, speech and communication. 

7. Define the notion of context and its types. 

8.  Indicate the differentiating features of discourse. 

9.  Introduce the term discourse and the scope of its expertise, cross-linguistic approaches in discourse 

studies. 

10.  Show the relations between communication and discourse. 

11. Speak about types of discourse. 

12.  Define the features and categories of non-verbal communication. 

13. Explain the notions of reference and inference. 

14.  Speak about types of presupposition. 

15. Define a dialogue and describe its structure. 

16.  Speak about conversational model of communication. 

17.  Define speech acts and speech events. 

18.  Describe the structure and nature of a speech act. 

19.  Explain J.Austin’s approach and classification of speech acts. 

20.  Explain G.Searle’s approach to speech acts and his classification. 

21.  Speak about the notion of deixis and its importance for communication. 

22.  Speak about person deixis, 

23.  Speak about spatial deixis and temporal deixis. 

24. Speak about conversational analysis. 

25.  Speak about the maxims of communication and conversational implicatures. 

26. Speak about the gender and culture factors in communication. 

 

 


