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Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з вибіркової спеціалізації 

(Англійська мова) для студентів cпеціальності: 035 Філологія рівня вищої освіти: 

другий (магістерський), спеціалізації035.065 Східні мови і література (переклад 

включно), перша – китайська, освітньої програми МОВА І ЛІТЕРАТУРА 

(КИТАЙСЬКА); спеціалізації: 035.069 Східні мови і література (переклад 

включно), перша – японська, освітньої програми МОВА І ЛІТЕРАТУРА 

(ЯПОНСЬКА).Упорядники: доцент Редька І.А., доцент Торговець Ю.І. 2021. − 16 

с. 
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Пояснювальна записка1 

Кваліфікаційні екзамени покликані виявити рівень науково-теоретичної та 

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

рівень підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 

Програма  кваліфікаційного  екзамену  з вибіркової спеціалізації враховує  

перевірку  рівня сформованості  таких  компетентностей  згідно освітньо-

професійних програм Мова і література (китайська), Мова і література 

(японська) другого магістерського рівня вищої освіти: ЗК-1, ФК-1, а також 

досягнення таких програмних результатів: ПРН-12, ПРН-13, ПРН-17, ПРН-18, 

ПРН-26. 

У світлі окресленої орієнтації кваліфікаційний екзамен з англійської мови 

включає три питання з наступних дисциплін: «Комунікативні стратегії другої 

мови: Культура усної та писемної англійської мови, Мовленнєвий етикет та 

ділове мовлення англійської мови» та «Теоретичні питання другої мови: 

Теоретична граматика другої мови, Функціональна стилістика другої мови». 

Метою дисципліни «Комунікативні стратегії другої мови» є ознайомити 

студентів з особливостями різних видів комунікативної діяльності другою 

іноземною мовою (англійською); розвиток у студентів навичок розуміння та 

аналізу конкретного мовного матеріалу, вироблення здатності опрацювання та 

осмислення різноманітних першоджерел, а також здатності адекватно реагувати 

на різноманітні вербальні та письмові запити, що повсякчас надходять із 

навколишнього середовища. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні питання другої мови: 

Теоретична граматика другої мови» є розкрити особливості граматичної 

системи англійської мови, закономірності функціонування граматичних явищ у 

мові, презентувати способи їх теоретичного аналізу та інтерпретації; показати 

загальні принципи розвитку мови. 

                                                 
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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Вивчення цього курсу поглиблює загально-філологічну підготовку; сприяє 

розумінню студентами структури та системи англійської мови; показує причини 

та шляхи утворення специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану. 

Вищезазначений курс є інтегрованим і ґрунтується на основі підходів щодо 

удосконалення системи формування практичної готовності магістрів до 

викладацької та науково-педагогічної діяльності. 

Метою дисципліни «Функціональна стилістика другої мови» є 

формування у студентів чіткого уявлення про функціональну стилістику як 

філологічну дисципліну, її теоретичні та методологічні засади, про місце 

функціональної стилістики серед мовознавчих дисциплін. Курс також 

спрямований на розкриття специфіки стилістичних ресурсів сучасної англійської 

мови в межах функціональних стилів. Специфіка цього курсу полягає в тому, що 

він, з одного боку, ґрунтується на базі рівневої стилістики і спирається на 

поняття зображувально-виражальних засобів та стилістичних прийомів 

фонологічного, морфологічного, лексико-синтаксичного рівнів, а також в аспекті 

семасіології, – а з іншого, враховує особливості їх поєднання у текстах, що 

відносяться до п’яти основних функціональних стилів. За основу опису 

стилістичних ресурсів англійської мови як системи взято функціонально-

стильовий принцип, що надає змогу розглянути стилістичний потенціал мовних 

одиниць у межах існуючих мовленнєвих регістрів. 

Комплексний 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 з вибіркової спеціалізації 

«Англійська мова» – усна. 

Структура екзаменаційного білета: 

І. Монологічне мовлення із елементами спонтанної діалогічної комунікації. 

ІІ. Теоретичне питання. 

ІІІ. Теоретичне питання. 
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Набуті знання та вміння оцінюються за критеріями: 

За кожне питання випускник може максимально отримати30 (40)балів. 

 

Перше питання –з «Комунікативні стратегії другої мови». 

40-34 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.  

33-21балів – 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. 

20-16 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. 

15-1 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 другої мови: Теоретична 

граматика другої мови» розкриває рівень володіння студентом теоретичними 

питаннями другої іноземної мови та стосується загальнонаукової філологічної й 
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іншомовної комунікативної компетентностей студентів. Оцінка випускників з 

дисциплін становить еквівалент усієї сукупності знань, умінь і навичок, набутих 

у процесі вивчення  теоретичної граматики. 

30-25 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і 

виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної граматичної теми, її теоретичні 

аспекти та практичне втілення. 

24-20 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає 

відповідь на поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з 

дисциплін, демонструє розуміння іноземної мови та її зв’язку з іншими 

дисциплінами гуманітарного циклу. 

19-15 балів – випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово 

сприймає зміст, не завжди може самостійно проаналізувати запропонований 

матеріал.  

14-1 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано 

орієнтується у навчальному граматичному матеріалі, не зміг самостійно 

проаналізувати запропоноване граматичне явище. 

 

Третє питання–з курсу «Теоретичні питання другої мови: 

Функціональна стилістика другої мови» 

30-25 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і 

виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної лінгвістичної теми, висвітлює її 

теоретичні аспекти та практичне втілення. 

24-20 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає 

відповідь на поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з 

дисциплін, демонструє розуміння іноземної мови та її зв’язку з іншими 

дисциплінами гуманітарного циклу. 

19-15 балів – випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово 

сприймає зміст, не завжди може самостійно проаналізувати запропонований 

матеріал.  
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14-1 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано 

орієнтується у навчальному граматичному матеріалі, не зміг самостійно 

проаналізувати запропоноване мовне явище. 

 

Структура курсу дисципліни  

«КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДРУГОЇ МОВИ » 

«Культура усної та писемної англійської мови» 

An overview of English communication strategies. 

Тема № 1.An overview of English communication strategies. Communication in 

English. Varieties of English, characteristics of these varieties.  

Тема № 2. Language as a powerful tool for communication. 

Тема № 3. Different styles of modern English. Academic style. Journalistic style. 

Personal style 

Verbal communication strategies. 

Тема № 1. Verbal communication strategies. Verbal communication. 

Тема № 2. Debate. Discussion. Deliberation.  

Тема № 3.Features in speech communication during the debate. Features in 

speech communication during the discussion. Features in speech communication 

during the deliberation.  

Тема № 4. Personal presentation. Negation. Statements. Questions. Commands. 

«Мовленнєвий етикет та ділове мовлення англійської мови» 

Written communication strategies. 

Тема № 1.Written communication strategies. Written communication.  

Тема № 2. Personal letter. Official letter. Official request.  

Тема № 3. Personal presentation. Negation. Statements. Questions. Features in 

written communication. 

How to successfully overcome difficulties in communication. 

Тема № 1.How to successfully overcome difficulties in communication. Personal 

presentation. Project presentation. Application.  

Тема № 2. Structure of verbal and written presentation. Acknowledgments. 
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Література 

1. Adair, John. Effective Communication. London: Pan Macmillan Ltd., 2003. 

2. Bonet, Diana. The Business of Listening: Third Edition. NewDelhi: 

VivaBooks, 2004.  

3. Bovee, Courtland L, John V. Thill& Barbara E. Schatzman. Business 

Communication Today: Tenth Edition. NewJersey: PrenticeHall, 2010. 

4. Brown, Michele &GylesBrandreth. How to Interview and be Interviewed. 

London: SheldonPress, 1994.  

5. Carnegie, Dale. The Quick and Easy Way to Effective Speaking. NewYork: 

PocketBooks, 1977. 

6. Collins, Patrick. Speak with Power and Confidence. NewYork: Sterling, 2009.  

7. Brown G., Yule G. Discourse analysis. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

1983 

8.  Crystal D. English as a Global Language. – Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 2003. 

9.  Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. – 

1977. – 247 p. 

10. Dewey J. The Public and its Problems. Swallow Press. – 1954. – P. 212. 

11. Keith W. M. Democracy as discussion: Civic education and the American 

forum movement. Lanham, MD: Lexington Books. – 2007. – P. 151, 152. 

12. Klosko George. Democratic Procedures and Liberal Consensus.–Oxford 

University Press, 2000. – P. 230. 

13. Knoester M. Democratic Education in Practice: Inside the Mission Hill 

School. Teachers College Press  2012, - 208 p.;  

14. Mathews D. Reclaiming our Democracy by Reclaiming our Education. 

Kettering Foundation Press. – 2006. – 165 p.  

15. Miller Ron, Free Schools, Free People: Education and Democracy After the 

1960s. SUNY Press, – 2002, – 202 p.  

https://www.amazon.com/George-Klosko/e/B001HNF2CU/ref=dp_byline_cont_book_1
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16. Shaffer T.,Longo V.N. (Eds) Deliberative Pedagogy: Teaching and Learning 

for Democratic Engagement (Transformations in Higher Education). Michigan State 

University Press; 2017 – 372 p. 

 

Структура курсу дисципліни  

«ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДРУГОЇ МОВИ» 

Теоретична граматика другої мовиє складовою частиною нормативних 

дисциплін циклу наукової, професійної та практичної підготовки. Її вивчення 

передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки 

майбутніх фахівців англійської мови щодо опанування системою знань про 

морфологію і синтаксис англійської мови, зокрема місце граматики в мовній 

системі, морфологічні й синтаксичні одиниці, їх реалізацію у мовленнєвому 

потоці, частини мови, їх лексико-граматичне значення та граматичні категорії, 

види синтаксичного зв’язку тощо, а також формування вмагістрів філології 

вміння аналізувати граматичні явища, визначати й обґрунтовувати граматичні 

категорії. 

Граматична будова англійської мови. Морфологія 

1. Структурно-системна характеристика граматичної будови англійської 

мови. 

2. Слово. Морфема. 

3. Теорія частин мови. Самостійні та службові частини мови. 

4. Іменник. Займенник. Артикль.  

5. Дієслово. Граматичні категорії. 

Граматична будова англійської мови. Синтаксис. Прагматика 

1. Теорія словосполучення. 

2. Речення. Просте та складне речення. 

3. Висловлення. Текст. 

4. Прагматика. Дискурс. 

Література  
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1. Гладуш Н.Ф. Теоретична граматика англійської мови в таблицях: 

Навчальний посібник. – Київ: ТОВ “ВТС Принт”, 2012. – 188 с. 

2. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. 

Теоретическаяграмматикасовременногоанглийскогоязыка. – М.: Высшая школа, 

1981. 

3. Blokh M.Y. A CourseinTheoreticalEnglishGrammar. – М.: Высшая школа, 

2003. 

4. Morokhovskaya E.J. FundamentalsofTheoreticalGrammar. – Kiev: 

VyscaSkola, 1984. 

5. Crystal D. TheCambridgeEncyclopediaoftheEnglishLanguage. – Cambridge: 

CambridgeUniv. Press, 1995. 

6. QuirkRandolph, GreenbaumSidney, LeechGeoffrey, SvartvikJan A 

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

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

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

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

 

«Функціональна стилістика другої мови» 

Предмет і завдання функціональної стилістики. Зв’язок стилістики з 

мовознавчими дисциплінами. Функції мови. Основні та вихідні поняття 

стилістики: норма, контекст і його типи. Висунення і його типи. Поняття стилю 

мови і мовлення. Класифікація функціональних стилів у англійській мові. 

Особливості художнього стилю в англійській мові. Художній стиль як мовний 

конструкт. Функції художнього стилю.  Стилістичні засоби художнього стилю. 

   Розмовний стиль в англомовній традиції. Лексико-граматичні особливості. 

Публіцистичний стиль в англомовній традиції. 

Публіцистичний стиль як мовний конструкт. Жанрова диференціація 

публіцистичного стилю. Науковий стиль як мовний конструкт. Стилістичні 

особливості лексики та синтаксису наукового стилю. Офіційно-діловий стиль як 
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мовний конструкт. Жанри офіційно-ділового стилю. Стилістичні особливості 

лексики та синтаксису офіційно-ділового стилю. 

Література 

1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської і української мов. Вид. 

2-е перероб. і допов. Навч. посібник. / Олена Дубенко. – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2011. 

2. Стилистика английского языка / Мороховский А.Н., Воробьева О.П., 

Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В.  – К.: Вищашк., 1991. 

3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Изд-во 

"Флинта: Наука", 2004. 

1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / Науч. ред. 

П.Е. Бухаркин. – М.: Кн. Дом "ЛИБРОКОМ", 2010.  

2. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе: учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2009. – С. 93-108, 186-198. 

3. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учеб. – М.: 

Прогресс-Традиция; ИНФРА – М, 2004. 

4. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ 

художественного текста. М.: Русский язык, 1983. 

5. Гуревич В.В. Стилистика английского языка: учеб. пос. М.: Флинта : 

Наука, 2007.  

6. Єфімов Л.П. Стилістикаанглійськоїмови і дискурсивнийаналіз. Учбово-

методичнийпосібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. 

7. Иванова Т.П., Брандес О.П. Стилистическая интерпретация текста. – М.: 

Высш. шк, 1991. 

8. Кено Р. Вправи зі стилю. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2006. 

9. Кухаренко В.А. Інтерпретаціятексту :Підручник. – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2004. 

10. Кухаренко В.А. Практикум зістилістикианглійськоїмови. Підручник. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 
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11. Моисеева Л.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. К.: 

Вищашк., 1984. 

12. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української 

міфології. – 2-е вид. – К.: Обереги, 2003. – 144 с. 

13. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М.: Едиториал УРСС, 2004. 

14. Особливості мови і стилю засобів масової інформації / Коваль А.П., 

Солганік Г.Я., Пінчук О.Ф. – К.: «Вища школа», 1983. 

15. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: 

Просвещение, 1980. 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного кваліфікаційного 

екзамену з англійської мови  

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДРУГОЇ МОВИ  

1. Language as a powerful tool for communication. 

2. Different styles of modern English. 

3. Academic style. 

4. Journalistic style. 

5. Personal style. 

6. Verbal communication. 

7. Written communication. 

8. Personal letter. 

9. Official letter. 

10. Official request. 

11. Personal presentation. 

12. Project presentation. 

13. Application. 

14. Structure of verbal and written presentation 

15. Acknowledgments. 

16. The importance of English. A lingua franca.  

17. Native, second and foreign language.  
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18. Varieties of English and classes of varieties. Regional variation.  

19. British and American English.  

20. Negation.  

21. Statements, questions, commands.  

22. Minor types of question. Exclamatory question. Rhetorical question. 

23. Commands. Commands without a subject. Commands with a subject.  

24. Commands with let.  

25. Negative commands.  

26. Persuasive imperatives.  

27. Exclamations.  

28. Formulae. 

29. Block language. 

30. The complex sentence.  

31. Coordination and subordination.  

32. Structural classification of dependent clauses.  

33. Finite, non-finite, verb less clauses. 

34. Functional classification of dependent clauses. 

35. Nominal clauses.  

36. Adverbial clauses.  

37. Comparative clauses.  

38. Comment clauses. 

39. The verb phrase in dependent clauses.  

40. Direct and indirect speech.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДРУГОЇ МОВИ: 

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ДРУГОЇ МОВИ 

1. . Language as a system and structure. Language levels. The dichotomy of 

language and speech. Systemic relations in language. Syntagmatic relations. 

Paradigmatic relations. 
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2. The morpheme as an elementary meaningful unit. Classification of 

morphemes. 

3. The word as the smallest naming unit and the main unit of morphology. 

Lexical and grammatical aspects of the word. Types of grammatical meanings. 

4. Grammatical (morphological) categories. The notion of opposition as the basis 

of grammatical categories. Oppositional analysis. Types of oppositions. 

5. Parts of speech in English. Different approaches to the classification of parts of 

speech. 

6. The noun as a part of speech in English. Morphological, semantic and syntactic 

properties of the noun. Grammatically relevant classes of nouns. 

7. The category of number in English. Formal and functional features of the 

number category. The problem of number in different subclasses of nouns. 

8. The category of case in English nouns. The evolution of theoretical 

interpretations of the category of case in English. 

9. The problem of gender in English. Personal pronouns as gender indicators of 

nouns. Sex distinctions in the system of the noun. 

10. Noun determiners. The article in English. The problem of the zero article. 

11. The verb as a part of speech in English. Grammatically relevant subclasses of 

verbs (transitive/intransitive, terminative/non-terminative). 

12. The category of tense in English. Tense oppositions. Absolute and relative 

tense meanings of English tense-forms. 

13. The category of aspect. Aspect oppositions in English. 

14. The category of voice. Voice opposition. The number of voices in English. 

15. The category of mood. The problem of mood opposition. Mood and modality 

in English. 

16. The Word Group Theory. Noun phrases in English. Verb Phrases in English. 

17. Syntactic theories. The sentence – the main communicative unit. 

Classification of sentences. 

18. Pragmatic aspect of the sentence. Speech Acts in English. Maxims of 

conversation. 
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19. Text Linguistics. Text types. Cohesion and coherence. Deixis. 

20. Discourse. Speech Strategies in English. 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТИЛІСТИКА ДРУГОЇ МОВИ 

1. Basic notions of functional stylistics: functions of language, functional 

effectiveness of linguistic units. 

2. Basic notions of functional stylistics: functional stylesand substyles. 

3. Basic notions of functional stylistics: stylistic device, expressive means, 

foregrounding and its types. 

4. Literary style and its embodiment in fictional text (poetic prose and poetry). 

Phonological means of literary style.  

5. Literary style in the English language tradition: basic models of tropes and 

figures of speech. 

6. Literary style in the English language tradition: lexical and syntactic 

organization of fictional text. 

7. Style of news reporting. Lexical and syntactic organization of news article. 

8. Basic features of Headline English. 

9. Style of news reporting. Salient positions in news article. 

10.  Stylistic peculiarities of hard and soft news in English newspapers. 

11.  Official style: lexical and syntactic features. 

12.  Scientific style. Types and genres of scientific texts. 

13.  Scientific style: lexical and syntactic features. 

14.  Colloquial style: types of lexical and syntactic reductions. 

15.  Colloquial style: slang. 
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Шкала оцінювання: 
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