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Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації Друга мова 

(англійська) для студентів спеціальності: 035 Філологія, спеціалізації: 035.04 

Германські мови та літератури (переклад включно), освітньої програми: Мова та 

література (німецька), освітнього рівня: другого (магістерського). Упорядники: 

д.ф.н. доцент Гайдаш А.В, к.ф.н., доцент Редька І.А., к.ф.н., доцент Бобер Н.М., 

к.ф.н., доцент Торговець Ю.І., старший викладач Н.А. Задорожня. 2022. − 14 с. 
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Пояснювальна записка1 

Кваліфікаційний іспит зі спеціалізації «Друга мова (англійська)» покликаний виявити 

рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, глибину професійних знань, умінь та 

навичок студента та рівень підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації враховує перевірку рівня 

сформованості таких компетентностей згідно освітньо-професійної програми 035.04.02 Мова і 

література (німецька): ЗК-1, ЗК-2, ФК-3, ФК-4, ФК-7, ФК-18, а також досягнення таких 

програмних результатів: ПРН-З-1, ПРН-З-3, ПРН-З-4, ПРН-С-1, ПРН-С-2, ПРН-С-3, ПРН-С-4. 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Друга мова (англійська)» має інтегративний 

характер, що об’єднує навчальні дисципліни вибіркової частини «Друга мова (англійська)» 

освітньо-професійної програми: «Практичний курс англійської мови», «Основи дискурс-

аналізу» та «Спецкурс з англійської  мови» .  

Метою дисципліни «Практичний курс 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; сформувати 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 «Спецкурс з англійської  мови» ознайомити 

студентів з інноваційним аналізом художніх текстів; підвищити їх рівень комунікації на 

професійні теми другою іноземною мовою (англійською); розвинути у студентів навички 

розуміння та аналізу конкретного мовного матеріалу, виробити здатність до опрацювання та 

осмислення різноманітних першоджерел, а також уміння адекватно реагувати на сучасні 

вербальні та письмові запити, що репрезентують художнє середовище. 

Метою курсу «Основи дискурс-аналізу» є формування у студентів чіткого уявлення про 

дискурсологію як міждисциплінарну науку, її теоретичну та методологічну бази для 

подальшого вироблення в них навичок розв’язання прагмалінгвістичних задач, умінь 

                                                 
1 Примітка. На випадок продовження карантинних заходів із запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, можливе уточнення особливостей проведення підсумкової атестації.  
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проведення критичного дискурс-аналізу із урахуванням функціонально-стилістичних 

характеристик дискурсу та сучасних положень когнітивної лінгвістики і теорії комунікації. 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації повинен виявити знання як основних, так і 

допоміжних лінгвістичних дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання 

обов’язкової та додаткової спеціальної літератури. 

Форма проведення кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Друга мова (англійська)» 

– усна. 

Структура екзаменаційного білета: 

І.  Монологічне мовлення із елементами спонтанної діалогічної комунікації. 

ІІ. Теоретичне питання.  

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 «Практичний курс 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. 

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. 
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Друге питання – перевіряє вміння студента проводити критичний дискурс-аналіз 

відповідно до існуючої низки процедур, а також вміння грамотно формулювати свою відповідь. 

40-35 балів – випускник вміє вільно застосовувати процедуру критичного дискурс-аналізу 

до запропонованого матеріалу для аналізу (стаття, інтерв’ю тощо): визначати типологічний 

різновид дискурсу, встановлювати зв'язок між текстом і комунікативною ситуацією, визначати 

жанр аналізованого тексту, коментувати дискурсивні маркери аналізованого матеріалу, 

визначати основні дискурсивні стратегії і тактики адресанта, виявляти імпліцитну інформацію в 

тексті, коментувати профіль потенційного реципієнта тексту; випускник вільно висловлюється 

щодо змісту прочитаного, 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 із літературно-критичними джерелами й уміння 

користуватися ними, а також спроможність мислити нестандартно, давати оригінальне 

тлумачення проблем, здатність самостійно інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на 

основі конкретного матеріалу. 

34-29 бали – випускник вміє вільно застосовувати процедуру критичного дискурс-аналізу 

до запропонованого матеріалу для аналізу (стаття, інтерв’ю тощо); самостійно будує 

послідовне, повне, логічно викладене висловлювання, однак демонструє окремі недоліки: 

поодинокі лексичні, граматичні помилки та відсутність виразної особистісної позиції чи 

належної її аргументації. 

28-21 бал – випускник частково демонструє вміння критичного дискурс-аналізу; передає 

основний зміст прочитаного тексту, відповідає вдумливо, самостійно, за обсягом 

висловлювання сягає норми, його виклад загалом зв’язний, але відсутня самостійність суджень, 

їх аргументованість; у відповіді наявна невелика кількість мовних помилок. 

20-1 балів – студент не вміє застосовувати процедуру критичного дискурс-аналізу, не 

формулює чіткої відповіді щодо змісту прочитаного тексту; висловлювання студента є лише 

набором фраз, які між собою не поєднуються за змістом, є непослідовними, відсутні факти, 

важливі для розуміння думки; студент припускається великої кількості помилок. 

Третє питання – з курсу «Спецкурс з англійської  мови» виконується здобувачами в 

формі тесту на платформі Мудл, який складається з 15 питань, правильна відповідь на кожне з 

яких оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів за третє питання - 30. 
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Структура курсу дисципліни «Практичний курс 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. 

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. 



8 

 

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. 

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 
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Publishing, 2004. – 138p. 

 

Структура курсу дисципліни «Основи дискурс-аналізу» 

Discourse Analysis Basics 

● The notion of discourse 

● Discourse – text – speech 

● Discourse structure (macro- and micro-structures of discourse) 

Categories of Discourse 

● Communicative act 

● Participants of the communicative act 

● Pragmatics as communicative acts studies 

● Pragmatic approach to discourse analysis 

● Coherence and cohesion of discourse 

● Coherence without cohesion in discourse 

Typology of Discourses 

● Types and subtypes of discourse.  

● Sociolinguistic types of discourse.  

● Pragmalinguistic types of discourse.  

Methodology of Discourse Analysis 

● What is discourse analysis (DA)? 

● Semantic approach to DA 

● Cognitive approach to DA 

● Sociocultural approach to DA 

● DA and speech acts theory 

● Strategies of communication 

● Tactics of communication 

● Styles of communication 

Stylistics Means in Discourse Analysis 

● Stylistic and discourse analysis 

● Discourse stylistics 

● Formal elements of discourse 

 

Література 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.: Академія, 2004.  
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2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / ред. В. И. Герасимова; пер. 

с англ.: В. В. Петров. Москва: Прогресс, 1989.  

3. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: колект. моногр. / за наук. ред. І. С. 

Шевченко. Харків: Константа, 2005.  

4. Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу: монографія. Київ: ІВЦ 

"Політехніка", 2002.  

1. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 

2002. 

2. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 

3. Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов / Пер. с. Англ. – Х.: Изд-во 

«Гуманитарный Центр» (О.В. Гритчина), 2013. 

4. Почепцов Г.Г. (мол.) Теорія комунікації. Київ: ВЦ "Київський університет", 1999.  

5. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі 

лінгвістики. Запоріжжя: Прем'єр, 2008. 

6. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, 

варіативність: [на матеріалах суч. газетн. публіцистики]: монографія. Київ, 2002. 

7. Чернявская В.Е. Дискурс как обьект лингвистических исследований. Текст и дискурс. 

Проблемы экономического дискурса: Сб. науч. тр. СПб: изд. С.- Петерб.гос. ун-та экономики и 

финансов, 2001.  

Структура курсу дисципліни «Спецкурс з англійської  мови» 

Introduction into old age studies. Theoretical and historical background of old age studies. 

Literary gerontology: definitions and methodology. Gender and aging. Case studies: feminism on 

aging. Close reading of aging in prose and poetry. Stories of late adulthood: “aging into old age”. 

Treatment of age in poetry. Manifestation of aging and old age in drama. Staging aging: a case study 

of “Driving Miss Daisy”. Fighting ageism in drama: “The Velocity of Autumn” and “Ripcord”. 

 

Література  

1. Гайдаш А. В. Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, 

поетика: монографія / А. В. Гайдаш. Дніпро: Акцент ПП, 2019. 416 с.  

2. Aging and Gender in Literature: Studies in Creativity. Charlottesville: the UP of Virginia, 

1993.  

3. Bird C. Lives of Our Own: Secrets of Salty Old Women. Boston : Houghton Mifflin Company, 

1995. P. 338.  

4. Palmore. Encyclopedia of Ageism. New York : The Haworth Pastoral Press, 2005.  
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5. Hepworth M. Stories of Ageing. Buckingham : Open UP, 2000. 143 p.  

6. King J. Discourses of Ageing in Fiction and Feminism: The Invisible Woman. N. Y. : Palgrave 

Macmillan, 2013. 221 p.  

7. Singer S. R. How To Be Invisible [Electronic resource]. URL: 

https://www.academia.edu/10170382/How_to_be_Invisible  

8. Woodward K. Introduction. Figuring Age: Women, Bodies, Generations. Bloomington : 

Indiana UP, 1999. P. IX–XXIX. 

9. Falcus S. Literature and Ageing. Routledge Handbook of Cultural Gerontology / ed. by Julia 

Twigg and Wendy Martin. London and N.Y. : Routledge Taylor and Francis Group, 2015. P. 53–

60.  

10. Beauvoir S. The Coming of Age. New York : W.W. Norton and Company, 1996. 585 p.  

11. Bazin, V., White, R. Generations: Women, Age, and Difference. Studies in the Literary 

Imagination. 2006. Vol. 39, No. 2. P. 1–11. 11  

12. Sontag S. The Double Standard of Aging. Saturday Review of the Society. 1972. P. 29–38.  

 

Орієнтовний перелік питань до кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації  

(англійська мова)  

ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

1. Результати впливу французької мови на англійську після Норманського завоювання. 

(The results of the influence of French on English vocabulary after the Norman Conquest). 

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

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

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

5.  Мова газет. Газетні заголовки. (The newspaper language. Newspaper headlines). 

6.  Національні стереотипи. (National Stereotypes).   

7. Міжнародний етикет. (International etiquette). 

8.  Туризм. Готелі. (Tourism. Hotels). 

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

What makes us laugh?) 

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

11.  Сім’я і одруження. (Family and marriage). 

12. Сім’я і стосунки у суспільстві.  (Family and social relationships).  

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

14.  Український характер. (The Ukrainian Character). 

15. Загальне уявлення про характер. Типи темпераменту. (Outline for a character. Types of 
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temperament).  

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

17.   Благодійність. Благодійні організації. (Charity. Charitable organizations). 

18. Корупція. Корені корупції. Шляхи подолання корупції. (Corruption. The Roots of 

Corruption. The ways to root out corruption). 

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

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

21. 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). 

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

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

23. 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).  

 

ОСНОВИ ДИСКУРС-АНАЛІЗУ 

1. The notion of discourse. 

2. Correlation of the notions discourse – text – speech. 

3. Macro- and micro-structures of discourse. 

4. Coherence and cohesion of discourse. Coherence without cohesion in discourse. 

5. Communicative aspects of discourse. Communicative act and its types. 

6. Communicative aspects of discourse. Communicative act: the participants. 

7. Communicative aspects of discourse. Strategies and tactics of communication. 

8. Communicative aspects of discourse. Styles of communication. 

9. Types and subtypes of discourse.  

10. Sociolinguistic types of discourse.  

11. Pragmalinguistic types of discourse.  

12. Formal elements of discourse. 
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СПЕЦКУРС З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (питання в формі тесту) 

1. Introduction into old age studies.  

2. Theoretical and historical background of old age studies.  

3. Literary gerontology: definitions and methodology.  

4. Gender and aging.  

5. Case studies: feminism on aging.  

6. Close reading of aging in prose and poetry.  

7. Stories of late adulthood: “aging into old age”.  

8. Treatment of age in poetry.  

9. Manifestation of aging and old age in drama.  

10. Staging aging: a case study of “Driving Miss Daisy”. 

11.  Fighting ageism in drama: “The Velocity of Autumn” and “Ripcord”. 
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Білет № 1 

 

1. Basic British and Ukrainian values: comparative aspect.  

2. Make the critical discourse analysis of the suggested fragment. 

Are School Debate Competitions Bad for Our Political Discourse? 

They can be a good credential for aspiring leaders, but they favor a closed-minded and partisan 

style of argument. 

By Jonathan Ellis and Francesca Hovagimian 

 

Dr. Ellis is a philosophy professor. Ms. Hovagimian is a law student. 

What do conservative political figures like Ted Cruz, Steve Bannon, Karl Rove and Richard 

Nixon have in common with liberal politicians like Elizabeth Warren, Andrew Yang, Kamala 

Harris and Bill Clinton? They all honed their skills of rhetoric, reasoning and persuasion on 

school debate teams. 

That’s no surprise. Excelling in school debate opens many academic and professional doors, 

conferring prestige and signaling exceptional verbal and logical aptitude. Some of those skills 

will no doubt be on display at the Democratic presidential primary debate on Tuesday. 

But while school debate can be good for aspiring politicians, it may not be good for our 

politics. In particular, it may contribute to the closed-minded, partisan and self-interested 

nature of so much of today’s public and political dialogue. 

Why? Because school debate ultimately strengthens and rewards biased reasoning. 

In traditional debate competitions, teams are assigned at random to argue one or the other side 

of an issue. Each round, one team is assigned the affirmative view — say, “Recreational drug 

use should be legalized” — and the other team, the negative. That means teams start with a 

conclusion, whether they endorse it or not, and work backward from there, marshaling the best 

arguments they can devise to make that conclusion come out on top. 

The goal is not to determine the most reasonable or fair-minded approach to an issue, but to 

defend a given claim at all costs. This is an exercise not in deliberation but in reasoning with an 

agenda. 
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This also happens to be the kind of argumentation we find so corrosive in today’s politics. 

Politicians and pundits have their favored view and then emphasize the information that 

fortifies it. Evidence that threatens their position is rationalized away. Problems for the 

opposing view are hunted for and magnified. 

This criticism is not new. The philosopher and logician Willard Van Orman Quine argued that 

school debate elevates “the goal of persuasion above the goal of truth” and that the strength of 

a good debater “lies not in intellectual curiosity nor in amenability to rational persuasion by 

others, but in his skill in defending a preconception come what may.” 

School debate reinforces this mode of reasoning. By celebrating those who are most adept at it, 

schools hold it up as a model form of thinking. 

Don’t get us wrong. This style of reasoning can be useful. Legal advocacy, for instance, often 

requires it. And in preparing to argue both sides of a question, as you do in school debate, you 

can gain valuable perspective on the topic at hand. You develop the ability to approach a topic 

from different angles. You might even learn the critical lesson that there is often more to an 

opposing view than it may initially seem. 

 

3. Pass a test on Moodle platform. 
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