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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма формулює вимоги до змісту та форм кваліфікаційних 

випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускника першого (бакалаврського) рівня до подальшої 

професійної діяльності. 

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення практичної та 

теоретичної підготовки бакалавра філологічної освіти до виконання освітніх 

задач.  

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення загальних та 

спеціальних (професійних) компетенцій бакалавра філології, що визначають 

його готовність до вирішення професійних завдань, встановлених освітнім 

стандартом, які сприяють його конкурентоспроможності на ринку праці. 

Програма містить перелік основних розділів дисциплін, що виносяться 

на екзамен, і список рекомендованої літератури; доводиться до відома 

студентів не менш, ніж за три місяці до початку екзамену. Перед екзаменом 

рекомендується проведення консультацій.  

Екзамен проводиться в усній формі  протягом одного дня.  

 

2. ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ  

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до  динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента.  

На кваліфікаційний екзамен винесено основні питання з таких 

дисциплін: Практика усного та писемного мовлення (китайської), 

Практичний курс перекладу другої іноземної мови (китайської), Теоретичний 

курс другої іноземної мови (китайської), Лінгвокраїнознавство країн другої 

іноземної мови (китайської). 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Кваліфікаційний іспит повинен виявити знання як основних, так і 

допоміжних дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; 

знання обов’язкової та додаткової спеціальної літератури, належне володіння 

практичними навичками іншомовної мовленнєвої діяльності.  

Структура екзаменаційного білета: 

1. Проаналізуйте зміст прочитаного тексту №…. 

2. Охарактеризуйте особливості вживання певних граматичних явищ в 

китайській мові. 

3. Висловіть свою думку щодо запропонованої розмовної теми. 

         Кваліфікаційний іспит передбачає перевірку та оцінку сформованості у 

студентів мовної, комунікативної, мовленнєвої, компетенції, наявності у 



студентів ґрунтовних знань мови, а також вмінь реалізовувати ці знання в 

майбутній професійній діяльності. 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння 

набутими знанями та умінями. 

Студенти повинні також володіти лексичною та граматичною нормами 

іноземної мови, вміти правильно реалізовувати цю норму в різних видах 

мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях. 

  

3. Завдання та програмні результати 

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення рівня 

сформованості загальних й фахових компетентностей, а також програмних 

результатів навчання студентів відповідно до Освітньо-професійної програми 

035.04.01 Мова і література (англійська): 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3. здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 4. уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК 6. володіння знаннями своєї дисципліни та здатність побудувати 

навчальний процес таким чином, щоб досягти високої ефективності 

процесу навчання. 

ЗК 10. дотримання етичних принципів як з точки зору професійної 

чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень 

з філології на соціальну сферу. 

ЗК 11. увага до відмінностей та впливу культури (здатність до культурної 

чутливості та здатності ідентифікувати і вживати різні способи 

спілкування з представниками інших культур). 

ЗК 12. набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування 

філологічних знань та компетентностей в широкому діапазоні 

можливих місць роботи та повсякденному житті. 

ЗК 13. здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1 володіння мовою фаху на рівні С1. 

ПРН 2 розуміння усіх мовних, мовленнєвих та комунікативних явищ 



французької мови. 

ПРН 4 основних лексичних, фразеологічних, фонетичних, словотворних, 

морфологічних та синтаксичних норм сучасної французької мови. 

ПРН 5 основних способів аналізу, опису та інтерпретації явищ 

французької мови. 

ПРН 9 досягати морального удосконалення власної особистості. 

ПРН 14 перенести мовні знання та мовленнєві вміння у перекладацьку й 

педагогічну практику. 

ПРН 18 застосовувати теорії і володіти практичними навичками 

проектування, конструювання, моделювання освітнього процесу, 

складати різні види планів для організації процесу навчання 

іноземною мовою. 

ПРН 20 робити самооцінку та оцінку результату / продукту діяльності і 

способів його досягнення. 

 



4. Методика проведення комплексного кваліфікаційного іспиту 

          Іспит проводиться в усній формі. 

Білет складається з трьох питань. Перші два питання оцінюються в 30 балів 

кожне. Третє питання оцінюється в 40 балів. 

 

Критерії оцінювання усної відповіді на 1 та 2 питання. 

Оцінка за  

стобальною Значення оцінки 

шкалою  

26-30 балів 

Студент в повному обсязі володіє матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст питань.  

 

 

 

 

20-25 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних відповідей, в 

основному розкриває зміст поставлених питань. 

 
балів 

 
 

10-19 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних відповідей, недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань 

балів 

 
  

0-9 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст питання під час усних відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. 

 балів 

  

Критерії оцінювання усної відповіді на 3 питання. 



Оцінка за  

стобальною Значення оцінки 

шкалою  

36-40 балів 

Студент в повному обсязі володіє матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст питань.  

 

 

 

 

25-35 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних відповідей, в 

основному розкриває зміст поставлених питань. 

 
балів 

 
 

15-24 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних відповідей, недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань 

балів 

   

0-14 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст питання під час усних відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. 

 балів 

  

Результати складання іспиту визначаються оцінками за 100-бальною 

шкалою і оголошуються в день проведення іспиту після оформлення 

протоколу засідання комісії. 

 

Шкала оцінювання 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 
Значення оцінки 



шкалою 

А 90-100 

балів 

Відмінно-високий рівень знань (виконання), з 

можливими незначними недоліками 

(помилками); 

В 89-82 

балів 

Дуже добре-достатньо високий рівень знань 

(виконання), без суттєвих (грубих) помилок; 

С 81-75 

балів 

Добре-у цілому гарний рівень знань (змістовна 

робота), з незначною кількістю помилок; 

D 74-69 

балів 

Задовільно-посередній рівень знань 

(виконання), зі значними недоліками 

(помилками); 

Е 68-60 

балів 

Достатньо-мінімальний можливий допустимий 

рівень знань (виконання); 

F 59-1 

балів 

Незадовільно.  

 

 

5. Орієнтовні питання для підготовки до іспиту 

Перше питання білета пов’язане з опрацюванням автентичного тексту 

китайською мовою. Текст стосується тематики тих розділів, які були у 

програмі навчання бакалаврів з 1 по 4 курс. Його потрібно уважно прочитати, 

зрозуміти його основну думку та бути готовим переказати текст, а також 

висловити власне ставлення до проблеми, оцінку авторської позиції та власну 

думку з приводу описаної в тексті проблеми. У тексті означено уривок для 

читання вголос і перекладу на рідну мову. Це завдання білета забезпечує 

перевірку основного тематичного словникового запасу студента, його 

фонетичну, граматичну та комунікативну компетенцію. Екзаменаційні тексти 

додаються. 

 
Друге питання білета пов’язане з теоретичними основами китайської мови 

та включає питання з фахових дисциплін, які вивчалися з 1 по 4 курс. Це 

завдання забезпечує перевірку фахової компетенції бакалавра-філолога, 

зокрема знання базової термінології та основних граматичних понять 

китайської мови, характеристики різних мовних одиниць, сформованість 

науково-практичних навичок аналізу усіх рівнів китайської мови. 

Висвітлення граматичного явища із наведенням прикладів відмінювання, 

вживання, класифікацій тощо за такою тематикою: 

1. Ініціалі та фіналі в китайській мові. 

2. Тони та їх функції в китайській мові. 

3. Явище еризації в китайській мові. 

4. Просте речення та порядок слів в китайській мові. 

5. Правило трьох de: 的，地，得. 

6. Модальні дієслова бажання 要 і想 та різниця між ними. 



7. Модальні дієслова можливості 会 і 能 та різниця між ними. 

8. Типи питальних речень в китайській мові. 

9. Допоміжне модальне дієслово 可以. 

10.  Обставини місця в китайській мові. 

11.  Особливості вживання прислівника 再. 

12.  Іменникові рахівні слова (класифікатори). 

13.  Особливості вживання числівників 二 та 两. 

14.  Особливості вживання сполучників 或者 та 还是. 

15.  Особливості вживання 有点儿 та 一点儿. 

16.  Вживання частки 了 на позначення завершеності дії. 

17.  Вживання частки 了 для індикації зміни ситуації. 

18.  Підрядне речення умови в китайській мові. 

19.  Підрядне допустове речення в китайській мові. 

20.  Ступені порівняння прикметників. 

21.  Комплемент міри і ступеня в китайській мові. 

22.  Речення з прийменником 把 в китайській мові. 

 

 

Третє питання стосується всебічного розкриття студентом комунікативної 

ситуації згідно з тематикою: 

1. 我家。 

2. 在医院看病。 

3. 我来介绍一下。 

4.我想租一套房子。 

5. 北京的商店。 

6. 我去银行换钱。 

7. 我为什么学汉语？ 

8. 我去商场买东西。 

9. 我的爱好。 

10. 我爱基辅。 

11. 我喜欢旅行。 
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для студентів спеціальності 035 Філологія 

освітньої  програми: Мова та  література (англійська)  

Кваліфікаційний іспит   

 

Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Проаналізуйте зміст прочитаного тексту №1. 

2. Охарактеризуйте особливості вживання прислівника 再. 

3. Висловіть свою думку щодо запропонованої розмовної теми №1 «我家». 
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