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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основної метою комплексного кваліфікаційного екзамену з основної 

іноземної мови (англійської), теорії та історії іноземної мови, історії зарубіжної 

літератури, літератури країни першої іноземної мови для здобувачів вищої 

освіти ОС «Бакалавр», 035 Філологія спеціалізації  035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська (денної та заочної форми 

навчання) є встановлення рівня сформованості професійної компетенції 

випускника ОС «Бакалавр». 

Наприкінці курсу у здобувачів вищої освіти мають бути сформовані такі 

мовленнєві компетентності на рівні В2 володіння англійською мовою згідно 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: 

 Вміти аналізувати тексти, що належать до різних функціональних стилів. 

 Вміти розпізнавати лінгво-стилістичні особливості текстів різноманітних 

стилів і жанрів; 

 вміти відтворювати прослуханий текст у формі тез, конспекту, реферату, 

анотації, дотримуючись послідовності  викладу, користуючись адекватними 

засобами і правилами структурного графічного, орфографічного і 

пунктуаційного оформлення; 

 вміти скласти план прослуханого тексту, написати твір, лист, телеграму, факс, 

тощо, відбираючи відповідні мовні засоби і дотримуючись необхідних правил 

оформлення письмового висловлювання; 

 читати і адекватно розуміти оригінальну суспільно-політичну літературу 

(газети, журнали, брошури, монографії і т.п.), сучасну художню літературу, 

лінгвістичну і літературознавчу літературу за спеціальністю, а при необхідності 

також і вузькоспеціальну літературу; 

 вміти реферувати й анотувати матеріали із оригінальних текстових, 

звукових й аудіовізуальних джерел; 

 вміти перекладати усно: живе мовлення на побутові, культурні, суспільно-

політичні та інші теми як з англійської мови на рідну, так і навпаки; 

перекладати письмово зі словником з англійської мови на рідну і навпаки 

тексти суспільно-політичного, наукового, ділового, епістолярного та іншого 

стилів, у тому числі робити переклади на рідну мову і навпаки текстів 

вузькоспеціального характеру; 

 вміти самостійно працювати над удосконаленням набутих умінь і навичок 

володіння англійської мови з урахуванням специфіки майбутньої роботи (уміти 
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користуватися різноманітними словниками, довідковою літературою, працювати з 

книгою, підручником, газетою, журналом, аудіовізуальними матеріалами і т.д.); 

 вміти правильно оформляти письмові висловлювання різного типу (лист, 

повідомлення, опис, твір, реферат, доповідь, пояснення, доручення і т.д.), 

дотримуючись правил орфографії й пунктуації; інтерпретувати усно й письмово 

тексти різноманітного характеру з точки зору їх лінгвостилістичної і 

літературознавчої значеннєвості; 

 розуміти нормативне монологічне і діалогічне мовлення, беручи при цьому 

безпосередню участь у бесіді, чи не будучи учасником бесіди (при перегляді 

кінофільмів, телепередач, прослуховуванні радіопередач, повідомлень, 

доповідей, промов і т.п.); 

 вміти користуватися тлумачними, фразеологічними, фонетичними, 

синонімічними та антонімічними словниками; 

 вміти вести цілеспрямовану бесіду і бесіду-дискусію в межах тематики 

програми, передавати зміст і давати розгорнутий коментар прочитаного чи 

прослуханого матеріалу, а також робити підготовлені та непідготовлені 

повідомлення. 

 Мовна компетентність: 

 Фонологічна — володіти фонетичною та орфоепічною нормами англійської 

мови. При аудіюванні вміти розпізнавати фоностилістичні аспекти усного 

мовлення; при говорінні володіти наявними орфоепічними нормами та вміти 

варіювати інтонацію та акцентувати наголосом логічно значущі аспекти 

висловлювання. 

 Граматична — знати граматичну будову мови, оволодіти наявними 

граматичними нормами, будувати висловлювання (усне письмове), самостійно 

обираючи граматичні конструкції відповідно до комунікативної ситуації, а при 

аудіюванні та читанні розпізнавати та розуміти ці граматичні конструкції. 

 Лексична - володіти близько 5000 лексичними одиницями, продуктивно та 

рецептивно використовувати їх у комунікації (усно, письмово).  

     Лінгвосоціокультурна компетентність:  

   знати особливості суспільства і культури спільноти країни, мова якої 

вивчається, включаючи соціокультурні знання, міжособистісні стосунки, 

цінності, ідеали, норми поведінки, пов’язані з такими чинниками як суспільно-

професійні групи, регіональна культура, традиції, історія, політика, мистецтво, 

релігія, гумор, соціальні правила поведінки, між культурне усвідомлення і т. ін. 

   володіти необхідним мінімумом соціокультурних знань згідно з 

рекомендованим рівнем В2 та вміти їх використовувати в міжкультурному 

спілкуванні. В 
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   вміти висловлювати надію, переваги, зобов’язання; початок, подовження та 

завершення розмови; запит інформації, перепитування, з’ясування. 

     Навчально-стратегічна компетентність:  

   володіти технологією виконання найбільш поширених видів вправ і тестових 

завдань, навчитися користуватися раціональними прийомами розумової праці, 

розробляти свою власну стратегію для засвоєння лексики.  

   вміти здійснювати пошук додаткових матеріалів за  темою, використовуючи 

різноманітні джерела інформації. 

 Професійно - спрямована  компетентність передбачає оволодіння 

професійно орієнтованими мовленнєвими стратегіями, необхідними для 

комунікації у процесі професійної діяльності. 

Програма побудована за вимогами кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з 

примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). 

У даній програмі визначено особливості організації комплексного 

кваліфікаційного екзамену з основної іноземної мови, теорії та історії іноземної 

мови, історії зарубіжної літератури, літератури країни першої іноземної мови 

для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр», 035 Філологія спеціалізації  

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська (денної та заочної форми навчання), подано зміст та структуру 

іспиту, наведено структуру екзаменаційного білету, надано орієнтовну 

структуру лінгвостилістичного аналізу текстів, усні розмовні теми, зразки 

тестових завдань; описано критерії оцінювання рівня сформованості 

іншомовних комунікативних компетенцій випускників ОС «Бакалавр» 035 

Філологія спеціалізації  035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська (денної та заочної форми навчання).  

 

2. Вимоги та структура комплексного кваліфікаційного екзамену з 

основної іноземної мови, теорії та історії іноземної мови, історії зарубіжної 

літератури, літератури країни першої іноземної мови для здобувачів вищої 

освіти ОС «Бакалавр», 035 Філологія спеціалізації  035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (денної та 

заочної форми навчання) 

Після завершення четвертого року навчання за обраним філологічним 

фахом та виконання програми за освітнім ступенем «Бакалавр» 035 Філологія 

спеціалізації  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська (денної та заочної форми навчання) випускник проходить 

державну атестацію на основі складеного комплексного кваліфікаційного 
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екзамену з основної іноземної мови, теорії та історії іноземної мови, історії 

зарубіжної літератури, літератури країни першої іноземної мови за вимогами 

освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з основної іноземної мови, теорії 

та історії іноземної мови, історії зарубіжної літератури, літератури країн 

першої іноземної мови 

 

Зміст та структура іспиту 

 

Структура комплексного кваліфікаційного екзамену з основної 

іноземної мови 

 

1. Тест з теорії та історії основної іноземної мови. 

Завдання дає можливість виявити рівень теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти з таких дисциплін як теорія і практика перекладу, 

лінгвокраїнознавство, історія мови, лексикологія, стилістика, теоретична 

фонетика, теоретична граматика. Студентам пропонується тест, який 

складається з 50 теоретичних питань. За кожну правильну відповідь студенти 

отримують 0,5 балів. Загальна кількість балів – 25. 

2. Лексико-граматичний тест. 

Здобувачів вищої освіти пропонується лексико-граматичний тест, який 

складається з 50 питань. Запропонований тест спрямовано на перевірку рівня 

сформованості мовної компетентності студентів. За кожну правильну відповідь 

студенти отримують  0,5 балів. Загальна кількість балів – 25.  

3. Висвітлення питання з історії зарубіжної літератури. 

Студентам пропонується усно (українською мовою) розкрити сутність 

основних напрямів світової літератури та охарактеризувати ідейно-естетичну 

специфіку творів у контексті доби і в зіставленні з іншими представниками 

окресленого періоду. Загальна кількість балів – 10. 

4. Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту. 
Тексти відповідають типовим вимогам щодо обсягу й рівню складності за 

програмою підготовки випускників спеціальності «Філологія. Мова та 

література (англійська)», денної та заочної форми навчання. Передбачається, 

що студенти здобувачі вищої освіти мають продемонструвати вміння визначати 

роль мовних одиниць лексичного, морфологічного, синтаксичного, 

фонетичного та графічного рівнів у розкритті семантичної, стилістичної 

інформації, закладеної у тексті, розкрити їх роль у реалізації структурно-

композиційних особливостей  художніх текстів. Студенти також повинні 

визначити засоби  реалізації функцій повідомлення та впливу, узагальнити 

результати аналізу запропонованого художнього тексту, і охарактеризувати 

особливості певної доби або течії, коли був написаний наведений твір. 

Перевіряється рівень сформованості вмінь щодо визначення актуальної та 
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концептуальної інформації, а також засоби реалізації когезії у тексті. Загальна 

кількість балів – 20. 

5. Усне повідомлення за ситуацією. 

Здобувачам вищої освіти пропонуються комунікативні ситуації. В процесі 

співбесіди з екзаменаторами  студенти повинні вміти викладати різноманітні 

точки зору на задану проблему, визначити своє ставлення та вміти адекватно 

реагувати на питання екзаменаторів. Загальна кількість балів – 20.  

  

 

Структура та програма 

1. Тест з теоретичних дисциплін ОІМ (лексикологія, історія ОІМ, 

стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія і практика перекладу, теоретична 

фонетика, теоретична граматика). 

2. Лексико-граматичний тест. 

3. Питання з історії зарубіжної літератури. 

4. Аналіз тексту з точки зору його макро та міні- компонентних 

особливостей. 

5. Усне повідомлення за комунікативною ситуацією. 

 

Структура екзаменаційного білету 

1. Do the test in theoretical disciplines. 

2. Do lexico-grammatical test. 

3. Develop the question in History of the world literature. 

4. Analyze the text in terms of its macro- and mini-componentional peculiarities. 

5. Develop the topic in accordance  with the given situation. 

 

Орієнтовні питання тесту з теоретичних дисциплін 

 

Stylistics 

 

Choose the correct variant: 

1. ... is based on a specific kind of metonymic relationship which may be considered 

as quantitative – when a part stands for the whole and the whole stands for a part, an 

individual for a whole class, or a whole class for an individual: 

a) synecdoche 

b) metonymy 

c) apostrophe 
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2.. ... is an imaginative metaphoric attribute. It gives impressive characteristics to a 

person, object or phenomenon. It conveys the author’s personal appraisal. It is 

emotionally coloured: 

a) epithet 

b) euphemism 

c) apostrophe 

 

Lexicology 

1. The branch of linguistics which studies the ways of bringing words 

together in the flow of speech is called … 

a) phraseology 

b) lexical morphology 

2. Which of the phraseological units are completely non-motivated and 

usually stable? 

a) phraseological unities 

b) phraseological fusions 

c) phraseological collocations 

 

Theoretical grammar 

1. The founder of the systemic approach in linguistics is: 

A. Ferdinand de Saussure 

B. N. Chomsky 

C. L. Hielmslev 

2. Language in the narrow sense of the term (‘langue’) is: 

A. an ‘executive’ side of the language, concerned with the production, 

transmission, and reception of speech; the use of lingual units 

B. an underlying language system; the system of special lingual units 

 

Theory of the major foreign language 

1. What was the time period of Old English? 

A. 1550-1800 

B. 350-1066 

C. 450-1066 

2. Language uses: 

A. Words 

B. Dreams 

C. Ideas 

D. Thoughts 
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Теорія та практика перекладу основної іноземної мови 

1.Вибір варіантного відповідника (synonymous substitution). 

А.Ця трансформація застосовується при перекладі полісемантичних 

(багатозначних) слів і потребує звернення до контексту; 

B.Внаслідок цієї трансформації відповідником слова / словосполучення у МО 

стає слово / словосполучення, що не є його словниковим значенням, і яке 

підібрано із врахуванням контекстуального значення та мовних норм і узусу 

МП; 

С.Це спосіб передачі денотативного значення лексичної одиниці МО без 

збереження звукової або орфографічної форми, але з відтворенням структурної 

її моделі; 

 

2 Контекстуальна заміна (contextual substitution). 

А.передає значення лексичної одиниці у формі словосполучення або речення, 

зазвичай, якщо у МП не існує її лексичного відповідника. Застосовують при 

перекладі фразеологізмів, ідіом, безеквівалетної лексики, термінів та 

неологізмів,передає значення лексичної одиниці у формі словосполучення або 

речення, зазвичай, якщо у МП не існує її лексичного відповідника. 

Застосовують при перекладі фразеологізмів, ідіом, безеквівалетної лексики, 

термінів та неологізмів; 

В.Внаслідок цієї трансформації відповідником слова / словосполучення у МО 

стає слово / словосполучення, що не є його словниковим значенням, і яке 

підібрано із врахуванням контекстуального значення та мовних норм і узусу 

МП; 

С.Це спосіб передачі денотативного значення лексичної одиниці МО без 

збереження звукової або орфографічної форми, але з відтворенням структурної 

її моделі; 

 

Country studies 

I. Choose the correct answer for each question: 

1 The Declaration of Independence was written by 

a) G. Washington 

b) A. Lincoln 

c) T. Jefferson 

2 The first settlers landed 

a) on the East coast 

b) on the West coast 

c) on the South coast 
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Орієнтовний лексико-граматичний тест 

Do the lexico-grammatical test. 

TASK 1 

Read and complete the text below. For each of the empty space (23-34) choose the 

correct answer C or D). Write your answers on the separate answer sheet. 

TWO KINDS OF FOOD 

One day while travelling with a companion, Nanak took (23) ....... in the house of a 

poor, low-caste Hindu carpenter named Lalo. He took a liking to Lalo and stayed 

with him for two weeks. Then he heard that people were (24) ....... . They said, 

'Nanak is a high-caste Hindu; why should he be staying with a low-caste man? It is 

not proper.' One day a wealthy (25) ....... of the neighbourhood decided to give a big 

(26) ....... and to invite all the four castes of Hindus brahmins, military, merchants and 

(27) ....... labourers. A brahmin friend of Guru Nanak came to him and told him about 

the feast. 'You really must go,' he said. But Nanak did not believe in castes, and 

considered all men (28) ....... . He did not like the idea, and said, 'I do not belong to 

any of the four castes, so why invite me?''Ah,' said the brahmin, 'now I see why 

people call you a 'heretic'. Malik, will be very displeased with you if you (29) ....... 

his invitation.' And he walked away. 

Nanak did not go to the feast, and, sure enough, afterwards Malik came and 

confronted him. 'Why did you dishonour me by staying away?' 'Well,' replied Nanak, 

'I do not (30) ....... fine food. But if this offends you, then I will eat some of your 

food.' But Malik was still not happy, and (31) ....... Nanak of ignoring his own caste 

and eating and staying with Lalo, a low-caste man. 'Then give me my (32) ....... of 

elegant food from your banquet,' said Nanak, and turning to Lalo he asked him to 

bring him something from his stock of simple food. When both foods were set before 

Guru Nanak, he took Lalo's (33) ....... food in his right hand and Malik's fine food in 

his left, and (34) ....... them both. And from Lalo's food milk flowed out, and from 

Malik's, blood! 

23. A place                B hiding              C lurking place              D shelter 

24. A speaking          B chatting            C gossiping                   D talking 

25. A landlord           B master              C host                           D owner 

26. A feast                 B festival             C holiday                      D meeting 

27. A menial              B manual             C handmade                  D handwork 

28. A even                 B alike                  C equal                         D similar 

29. A refuse               B reject                C deny                          D dissuade 

30. A anxious            B die                     C crave                         D long 

31. A blame               B accused             C charge                       D sue 

32. A chance              B participation     C quota                         D share 

33. A gruff                 B coarse               C rude                           D brutal 
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34. A squeezed          B compress           C jam                            D tightened 

 

 

TASK 2 

Read the texts below. For each of the empty space (35 - 46) choose the correct answer 

A,B, C or D). Write your answers on the separate answer sheet. 

Nowadays computer jobs are (35) ....... great demand and value. Computer (36) ....... 

skills can be called a big part of contemporary work. One of the most popular 

computer jobs is design. Computer jobs (37) ....... with professional design include art 

(38) ....... and different kinds of project activity for forming (39) ....... views and 

pictures of real (or fantastic) subjects and environment. Design computer jobs can be 

logically (40) ....... into graphic, landscape and (41) ....... , 2D- and 3D-animation, 

computer games design, etc. Many courses of computer jobs exist. Studying of design 

computer jobs (42) ....... basic work on personal computer, office programmes 

learning and effective work in the Internet. (43) ....... this popular kind of computer 

jobs everyone must work at (44) ....... individual place checking knowledge on his 

own practice. It helps to (45) ....... the time of studying computer jobs and catalyzes 

the (46) ....... of theoretical materials. Knowledge of graphic help is getting popular in 

well-paid computer jobs. 

35 A in                               B on                          C of                          D at 

36 A jobs                           B jobs'                       C job                         D job's 

37 A connecting     B connected       C being connected      D having been connected 

38 A construction        B construct        C constructive        D constructing 

39 A acceptable             B accepting             C accept          D acceptably 

40 A dividing                 B divided                C divide          D division 

41 A illustrative             B illustrating           C illustration   D illustrator 

42 A is including           B include                 C includes        D included 

43 A To study                B Studying       C Having studied   D To be studying 

44 A its                          B his                        C owns            D ones 

45 A minimum               B minima                 C minimal       D minimize 

46 A perceive                 B perceptive     C perception           D perceptibility 

 

Перелік питань з історії зарубіжної літератури: 

 

1. «Гомерівське питання». Особливості героїчного епосу Гомера («Іліада» 

або «Одіссея» на вибір). 

2. Особливості розвитку давньогрецької трагедії (Есхіл, Софокл, Еврипід 

на вибір). 
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3. «Золотий вік» римської поезії, загальна характеристика (ідейно-

естетичні особливості поезії Горація, поеми Вергілія «Енеїда», елегії Овідія 

«Зима на чужині», любовної лірики Катулла на вибір). 

4. Середньовічний героїчний епос, загальна характеристика (аналіз ідейно-

естетичних особливостей творів «Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда», 

«Пісня про Нібелунгів», «Беовульф» на вибір). 

5. Поняття про Відродження, його особливості (ідейно-тематичні 

особливості роману М. де Сервантеса «Дон Кіхот» або роману Ф. Рабле 

«Гаргантюа та Пантагрюель» на вибір). 

6. Бароко та класицизм як протилежні художні напрями культури, їх 

світоглядні та естетичні особливості. Аналіз рис бароко у драмі П. Кальдерона 

«Життя це сон» або рис класицизму у комедії Ж.Б. Мольєра «Міщанин-

шляхтич» на вибір. 

7. Класицизм, його норми та принципи. Концепція жанрів. Особливості 

драматургії класицизму (громадянсько-монументальні героїчні трагедії П. 

Корнеля «Сід» або «Горацій», любовно-психологічні трагедії Ж. Расіна 

«Федра» або «Андромаха», комедії Ж.Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич» або 

«Дон-Жуан, або Камінний гість»). 

8. Загальна характеристика творчості В. Шекспіра (специфіка сонетів В. 

Шекспіра, тематика, проблематика та художні особливості трагедії «Гамлет»). 

9. Просвітництво як доба і світогляд, його основні художні напрямки 

(сентименталізм, просвітницький класицизм, передромантизм, рококо, 

просвітницький реалізм, їх загальна характеристика). 

10. Англійський роман доби Просвітництва, характеристика його жанрово-

стильових різновидів (аналіз особливостей романів «Робінзон Крузо» Д. Дефо, 

«Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта, Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди», С. 

Річардсона «Клариса» на вибір). 

11. Специфіка французького Просвітництва. Аналіз особливостей одного 

твору на вибір: роману Шодерло де Лакло «Небезпечні зв’язки», комедії П. 

Бомарше «Севільський цирульник» або «Шалений день, або весілля Фігаро», 

філософських повістей Вольтера, роману Д. Дідро «Черниця». 

12. Особливості Просвітництва в Німеччині. Загальна характеристика 

періоду «Бурі і натиску», драматургії Ф. Шилера, творчості Й.В. Ґете (аналіз 

тематики та проблематики філософської поеми Й.В. Ґете «Фауст»; 

характеристика образів Фауста і Мефістофеля, Фауста і Гретхен Фауста і 

Вагнера у творі на вибір). 

13. Поняття про романтизм, його загальна характеристика. Аналіз 

особливостей романтизму в Німеччині, Франції, Англії, Америці (на вибір 

студента на прикладі творчості конкретних представників). 

14. Особливості німецького романтизму. Їєнська та гейдельберзька школи 

романтиків. Творчість Е.Т.А. Гофмана (аналіз новел «Золоте горня» або 

«Малюк Цахес» на вибір). 

15. Особливості французького романтизму. Аналіз особливостей одного 

твору на вибір: роман В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» або А. де Мюссе 

«Сповідь сина століття». 
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16. Особливості англійського романтизму: творчість лейкістів, П.Б. Шеллі, 

Дж.Г. Байрона, специфіка історичного роману Вальтера Скотта (аналіз одного 

твору на вибір). 

17. Особливості американського романтизму: новелістика В. Ірвінга, Н. 

Готорна, Е. По, поезія В. Вітмена (аналіз одного твору на вибір). 

18. Поняття про реалізм, його загальна характеристика. Аналіз ідейно-

тематичних особливостей роману Стендаля «Червоне та чорне», Г. Флобера 

«Пані Боварі», романістики О. Бальзака, новелістики П. Меріме («Кармен», 

«Матео Фальконе», «Душі чистилища» на вибір), роману «Любий друг» або 

новели «Пампушка» Г. де Мапассана на вибір. 

19. Поняття про модернізм та його течії (імпресіонізм, символізм, 

неоромантизм, екзистенціалізм та ін.). Аналіз їх ідейно-естетичної специфіки 

(на прикладі творів Ш. Бодлера, С. Малларме, А. Рембо, П. Верлена на вибір) 

20. Поняття про авангардизм, його співвідношення із модернізмом, 

характеристика основних течій авангардизму (футуризм, кубізм, дадаїзм, 

експресіонізм, сюрреалізм). 

 

Орієнтовна структура аналізу тексту 

An Approximate Structure of the Text Analysis 

Macro- and mini-componentional analysis of text  

 

Poetic Structure of the Literary Work. 

1. The text under analysis is entitled… symbols / images / what it conveys  

2. The author of this story is… (relevant information about the author’s creative work 

and style) 

3. The text belongs to … functional style  

4. The genre can be defined…  

5. Factual information  

6. Conceptual information / message / implication  

7. The main character is … character sketch / characterization … conflict,    ways of 

character’s portrayal. The attitude of the author to what he is portraying. The reader’s 

attitude. 

8. The setting is … The stylistic functions of setting. 

9. The manner of presentation / compositional forms of writing …    

10. Cohesion, coherence of the given text.  

11. Summary.  

Plot structure. Composition. 

The exposition. The story: the complications…   the climax… the denouement… 

       Plot structure techniques. 

Literary techniques. Types of plot structure. 



 

 

 

15 

Principles of poetic structure cohesion. Principle of incomplete representation. Poetic 

detail. Principle of analogy and contrast. Principle of recurrence. 

       Diction. General Tone.  

The general tone of the text is … The neutral vocabulary is mostly used [examples].  

Varieties of language. Semantic groups and their pragmatic effect. Denotative and 

connotative meaning of words in the text. 

       Lexical Level  

Metaphor, Personification, Apostrophe, Metonymy,  Synecdoche, Irony,  Zeugma, 

Pun,  Oxymoron, Hyperbole, Meiosis, Periphrasis, Euphemism, Epithet, Allusion, 

Simile,  Litotes, Antonomasia, Allegory, Set expressions.  

Syntactic Level. 

Stylistic Inversion, Detached construction, Parenthesis, Parallel Construction, 

Chiasmus, Repetition: anaphora, epiphora, framing / ring, anadiplosis, chain, 

ordinary, successive. Pleonasm. Tautology. Enumeration, Suspense / retardation, 

Climax, Anticlimax / bathos, Antithesis, Apokoinu construction, Emphatic 

constructions, Asyndeton, Polysyndeton, The Gap-Sentence Link, Attachment, 

Ellipsis, Aposiopesis, Question-in-the-narrative, Rhetorical questions, Litotes,  

Paradox, Represented speech.  

 

Орієнтовні зразки розмовних тем 

Develop the topic in accordance  with the given situation: 

1. Imagine you are a head master who runs a private school. Dwell on the demands 

you set to new teachers you are going to employ. 

2. You are a psychologist specializing in children’s psychology. You are concerned 

with the impact of social networks on children. Make your recommendations for 

children and their parents and be prepared to justify them. 

3. As a Chief of Police for Public Safety you have been asked to come up to the 

Parent-Teaching meeting with the discussion of the roots of bulling at school. Define 

the problem and possible ways of solving it. 

4. As a leader of women’s organization you have been invited to the conference on 

women’s rights to discuss such issue as home violence. 

5. Act as a computer analyst. Dwell on the negative and positive aspects of social 

networks. 

6. As a member of the debating club prepare your arguments to debate the issue 

“Gender equality: a myth or reality. Top things that men / women hate about each 

other.” 

7. Imagine you are a journalist writing an article on the advantages and 

disadvantages of playing computer video games for children. 
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8. Act as a stylist and speak about dress code in companies. Make a presentation on 

the topic: “Make your image work for you.” 

9. As an expert on education make a list of rules on class-room management. 

Specify what a teacher should and should not do in the class-room. 

10. Imagine you are a critic writing a review on e-books. Highlight the issue “e-books 

vs real books”. 

11. As a detective you’ve been hired by the parents of an unmanageable teenager. 

Some believe this job is immoral. Describe your feelings and your attitude to this 

kind of activity. 

12. Imagine you are a sponsor. What kind of educational programs for children 

would you like to promote – private school program or public school program? 

Provide your reasons. 

13. You are an expert on children-parent relationship. Dwell on the permissive and 

controlling parenting style. 

14. You are a children’s psychologist. Dwell on the reasons that cause children’s 

aggression and the ways to combat it. 

15. You are a marriage counselor. Dwell on the reasons why many marriages just 

don’t work. 

16. You and your friend are discussing the woman’s place. Express your viewpoint as 

to whether it is home or whether contemporary women should be financially 

independent. 

17. You are a family counselor – what advice could you give to a newly married 

couple for the successful married life? 

18. You are a teacher at a public school. Give a talk to your pupils about the dangers 

of bulling. 

19. The problem of domestic violence is what you would like to discuss with your 

trainees as a chief counselor for family relationships. 

20. Books increasing intelligence is the title of you report at a senior school. What 

advice could you give to the students of the school if they want to increase their 

intelligence? 

Критерії оцінювання рівня сформованості фахових 

компетентностей студентів ОС «Бакалавр» 

 

№ Вид завдання Максимальна кількість балів 

1.  Тест з теоретичних дисциплін 

ОІМ (50 завдань) 

25 балів 

2. Лексико-граматичний тест (50 

завдань) 

25 балів 
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3. Питання з історії зарубіжної 

літератури (20 питань) 

10 балів 

4. Аналіз тексту з точки зору 

його макро та міні- 

компонентних особливостей 

20 балів 

5. Усне повідомлення за 

комунікативною ситуацією 

20 балів 

 

Перше, друге та третє завдання оцінюється наступним чином: за кожне 

правильно виконане тестове завдання та правильну усну відповідь студент 

отримує 0,5 бал. 

 

ІІІ.  Завдання «Питання з історії зарубіжної літератури» 

 

Бали Завдання 

7-10 Відмінне знання основних напрямів світової літератури та 

вміння повно охарактеризувати специфіку їх світоглядно-

естетичних засад, основних понять, характерних для 

світової літератури  

4-6 Знання основних напрямів світової літератури, але неповна 

чи поверхова характеристика їхніх світоглядно-естетичних 

засад  

1-3 Дуже поверхове/неповне знання основних напрямів 

світової літератури, поверхова характеристика їхніх 

світоглядно-естетичних засад  

 

ІV.  Завдання «Аналіз тексту з точки зору його макро та міні- 

компонентних особливостей» 

 

Бали Завдання 

20-17 Текст проаналізовано повністю згідно з вимогами; 

повідомлення є композиційно завершеним та логічно 

структурованим; відсутні мовні та мовленнєві помилки. 

Студент вміє визначати функціональний стиль, жанр, тему 

та ідею художнього твору (тексту). Студентом правильно 

визначено стилістичні прийоми і художні засоби, які 

використовані автором. 

 

16-12 Текст проаналізовано повністю згідно з вимогами; 
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повідомлення є композиційно завершеним та логічно 

структурованим; допущені деякі мовні та мовленнєві 

помилки. Студент вміє визначати функціональний стиль, 

жанр, тему та ідею художнього твору (тексту). Студентом 

не визначено деякі стилістичні прийоми і художні засоби, 

які використовані автором. 

 

11-9 Текст проаналізовано; повідомлення не є композиційно 

завершеним та логічно структурованим; допущені мовні та 

мовленнєві  помилки. Студент в цілому вміє визначати 

функціональний стиль, жанр, тему та ідею художнього 

твору (тексту). Студентом не визначено більшість 

стилістичних прийомів і художніх засобів, які 

використовані автором. 

 

8-2  Текст не проаналізовано згідно з вимогами; студентом 

допущено багато мовних та граматичних помилок. Студент 

не вміє визначати функціональний стиль, жанр, тему та 

ідею художнього твору (тексту). Студентом неправильно 

визначено стилістичні прийоми і засоби, які використовані 

автором. 

 

V. Усне спілкування за ситуацією 

Критерії рівня сформованості іншомовних комунікативних 

компетенцій студентів з англійської мови 

Оцінка Завдання 

20-17 Тема розкрита повністю. Монологічне повідомлення є 

структурованим, логічно завершеним, комунікативним; 

Припускається наявність 1-2 мовних та мовленнєвих 

помилок, виправлених студентом. Студентом використано 

значний по обсягу та комунікативному наповненню 

лексичний та граматичний мовний матеріал. Студент 

володіє вміннями та навичками монологічного та 

діалогічного  мовлення, ефективно і гнучко використовує 

іноземну мову в різноманітних ситуаціях, адекватно реагує 

на питання екзаменатора, вміє підтримати бесіду за темою 

висловлювання, висловлюється вільно і спонтанно, 

висловлюється з необхідним ступенем деталізованості й 

тематичної складності.  

16-12 Тема розкрита повністю. Монологічне повідомлення є 

в цілому структурованим, логічно завершеним, 
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комунікативним. Студентом допущено 3-4 мовні та 

мовленнєві помилки. Студентом використано значний по 

обсягу та комунікативному наповненню лексичний та 

граматичний мовний матеріал. Студент добре володіє 

вміннями та навичками монологічного та діалогічного 

мовлення . 

11-9 Тема розкрита в цілому. Монологічне повідомлення є 

в цілому структурованим, логічно завершеним, 

емоціональним, комунікативним. Студентом допущено 

багато мовних та мовленнєвих помилок. Студентом 

використано незначний по обсягу та комунікативному 

наповненню лексичний та граматичний матеріал. Студент 

задовільно володіє вміннями та навичками монологічного 

та діалогічного мовлення . 

менше 8  Тема не розкрита. Монологічне повідомлення 

характеризується наявністю мовних та мовленнєвих 

помилок. Студентом використано незначний по обсягу і 

комунікативному наповненню лексичний та граматичний 

матеріал. Студент не володіє вміннями та навичками 

монологічного та діалогічного  мовлення. 

 

 

За результатами перевірки письмових завдань (тестів) і усної співбесіди 

(аналіз тексту, характеристика літературної епохи чи течії, бесіда за ситуацією) 

студенту виставляється оцінка за наступною шкалою: 

 

Сума балів за всі 

завдання 
Оцінка ECTS 

Національна шкала 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно  

0-34 F незадовільно  
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