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Пояснювальна записка 

Державний екзамен є засобом атестації й контролю якості вищої освіти й фахової 

підготовки студентів магістратури спеціальності 035 Філологія, спеціалізацій 035.043 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, 035.051 

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська, 035.055 

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. 

Основними цілями державного екзамену з другої іноземної мови (англійської) є 

такі: 

- систематизація, закріплення та перевірка практичних знань фонетики, 

лексикології, граматики та стилістики англійської мови; 

- визначення рівня сформованості загальних та спеціальних компетенцій за 

допомогою бесіди зі здобувачем за темою його дипломної роботи;  

- контроль і моніторинг якості магістерської підготовки майбутніх фахівців-

філологів. 

До складання державного екзамену допускаються студенти, які пройшли повний 

курс навчання у відповідності до навчального плану університету.  

Під час відповіді на питання з другої іноземної мови (англійської) студент 

повинен показати: знання: схеми аналізу художнього/наукового/публіцистичного 

тексту; граматичних, лексичних та стилістичних засобів, що дозволяють аналізувати 

текст певного функціонального стилю; лексичних та граматичних засобів, які 

відповідають реалізації певних мовленнєвих ситуацій; гуманітарних проблем сучасного 

суспільства; термінології сучасної філологічної науки; вміння: вільно, впевнено і 

правильно користуватися англійською мовою у професійних цілях; розуміти 

інтегрований зміст і деталі художніх текстів будь-якого рівня змістової і мовної 

складності (крім вузько спеціальних); вільно і адекватно використовувати англійську 

мову в ситуаціях усного спілкування: інформувати, описувати, повідомляти, 

висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів 

комунікативної адекватності, мовної правильності, вимовної автентичності, відповідної 

структурованості та зв’язності; реферувати англійською мовою україномовні 

публіцистичні тексти з суспільно-політичної проблематики; проводити комплексний 

лінгвостилістичний аналіз (усно й письмово) художніх/наукових 

(лінгвістичних)/публіцистичних текстів (виокремлювати основну ідею, виявляти 

особливості побудови тексту; виокремлювати мовні засоби, що забезпечують 

когерентність тексту, сприяють реалізації комунікативної інтенції автора, творять його 

експресивність); використовувати теоретичні знання для розв’язання дослідницьких і 

практичних завдань; аргументовано вести наукову дискусію англійською мовою в 

усній формі. 

 

Здобувачі вищої освіти ступеня магістра повинні продемонструвати такі 

компетентності: 

а) загальні (ЗК): 

ЗК01. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК02. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК03. Здатність до пошуку, опрацювання та критичного аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК04. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК05. Здатність працювати в команді та автономно. 
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ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою у різних регістрах (побутовому, 

професійному, академічному). 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК08. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК09. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня, з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності. 

ЗК11. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

б) спеціальні (СК): 

СК01. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах 

(вітчизняних і зарубіжних). 

СК02. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний 

шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства. 

СК03. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

СК04. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / 

мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів. 

СК05. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій. 

СК06. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

 

Програмні результати навчання (ПРH). Під час державного екзамену студенти 

повинні продемонструвати такі вміння та навички: 

ПРН 02. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 03. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості 

дослідження в конкретній філологічній галузі. 

ПРН 09. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних 

методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно 

опрацьованих даних. 

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 

конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та 

інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі. 

ПРН 22. Презентувати результати свого дослідження науковій спільноті в наукових 

публікаціях чи виступах на конференціях тощо. 
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Структура та зміст екзаменаційного білету1 

 

 Державний екзамен з другої іноземної мови (англійської) проводиться на основі 

екзаменаційного білету. Список питань до державного іспиту затверджується на 

засіданні кафедри. Об’єм і зміст екзаменаційних білетів затверджується на засіданні 

Вченої ради факультету РГФ. 

 

 Структура білету до державного екзамену: 

1. Читання, переклад та комплексний аналіз уривку художнього тексту обсягом 1-3 

стор. 

2. Резюме наукової (лінгвістичної) статті англійською мовою та обговорення наукових 

проблем, порушених у статті. 

3. Бесіда за темою дипломної роботи магістра. 

 

Критерії оцінювання відповіді на державному іспиті  

При складанні державного іспиту студент повинен  продемонструвати: 

 

а)  вміння здійснювати комунікацію англійською мовою у науковому регістрі; 

б) володіння різними сучасними методами філологічного аналізу текстового 

матеріалу і здатність використовувати їх для вирішення конкретних мовознавчих 

завдань; 

в) здатність до  самостійного творчого мислення при інтерпретації мовного 

матеріалу; 

 

Оцінка "відмінно" ставиться за умови, якщо: 

• студент володіє всіма знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному списку 

загальних компетенцій; 

• зміст відповіді викладений чітко, послідовно; 

• відсутні фактичні помилки у відповідях на питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу проведений безпомилково і із 

застосуванням сучасних методів лінгвістичних досліджень; 

• студент вільно спілкується англійською мовою за темою своєї дипломної роботи, 

чітко формулює та аргументує свою точку зору, яка логічно і граматично правильно 

викладена. 
 

Оцінка "добре" ставиться за умови, якщо: 

• студент володіє знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному списку 

загальних компетенцій; 

• зміст відповіді викладений в цілому послідовно; 

• допущені деякі малозначні фактичні помилки у відповідях на питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу проведений без істотних помилок і із 

застосуванням сучасних методів лінгвістичних досліджень; 

• студент вільно спілкується англійською мовою за темою своєї дипломної роботи, 

формулює та аргументує свою точку зору, однак відповідь здобувача містить 

незначні неточності. 

 
 

                                                        
1 Зразок екзаменаційного білету наведено у Додатку А 
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Оцінка "задовільно" ставиться за умови, якщо: 

• студент володіє не всіма знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному 

списку загальних компетенцій; 

• зміст відповіді викладений фрагментарно; 

• допущені фактичні помилки у відповідях на питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу проведений з істотними помилками; 

• наявні недоліки у розкритті змісту власної дипломної роботи; 

• відповідь стосовно дипломної роботи є неповною, не містить усіх необхідних 

відомостей про предмет питання, свідчить про наявність прогалин у мовних 

компетенціях здобувача, який зазнає труднощів у спілкуванні англійською мовою у 

науковому регістрі. 

 

Оцінка "незадовільно" ставиться за умови, якщо 

• студент не володіє знаннями і уміннями, перерахованими в списку  загальних 

компетенцій; 

• студент не може чітко викласти зміст відповіді; 

• допущені істотні фактичні помилки у відповідях на питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу не проведений; 

• студент не зміг розкрити зміст своєї дипломної роботи, або допущені грубі лексичні 

та граматичні помилки, які свідчать про відсутність знань, або їх безсистемність та 

поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її.  

 

Під час іспиту студент отримує оцінку від кожного члена комісії за 100-бальною 

шкалою за окремий вид екзаменаційних завдань. Підсумкова оцінка з іспиту це середнє 

арифметичне усіх оцінок, у разі відсутності відповіді, за яку студент отримав менше 60 

балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Рекомендована література 

Друга іноземна мова (англійська) 

 

Основна 
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / И.В. Арнольд. – Л.: Наука, 

1981. – 295 с. 
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2. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Одесса: Латстар, 2002. – 292 с. 

3. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics : учеб. 

пособие / В.А. Кухаренко. – 8-е изд. стереотип. – М.: Флинта, 2016. – 184 с.  

4. Лук’янова Г.В. Лексикологія англійської мови: конспект лекцій з курсу “Лексикологія 

англійської мови” для студ. вищ. навч. закл. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди; 

відпов. за вип. Т. А. Щебликіна. – Харків: ХНПУ, 2017. – 60 с. 

5. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Харків, 1993. – 255 с.  

6. Овчиннікова А.П. Мовленнєва комунікація та мистецтво мовлення: Монографія. – Одеса: 

Маяк, 1999.– 254 с. 

7. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс: Посібник для студентів 

вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

англійської мови / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. П. Ліпко, І. Ю. Набокова, В. О. 

Самохіна, О.В. Ребрій, І. Є. Фролова, Н. М. Ковальчук, М. В. Рябих, С. Л. Пчеліна, Т. М. 

Щокіна, О. І. Пєтухова, С. М. Романюк, А. І. Іванченко, Г. В. Малина.. – Вінниця: Нова 

книга, 2007. – 248 с. 

8. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови: 

Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність “Переклад”). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 356 с. 

9. Arnold I. V. The English Word. Лексикология современного английского языка : [учеб. для 

ин-тов и фак. иностр. яз.] / Ирина Владимировна Арнольд. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Высш. шк., 1986. – 295 с. 

10. Collins W. English Grammar. Helping Learners with Real English. – L.: HarperCollins 

Publishers, 2000. 

11. Ganshina M.A., Vasilevskaya N. M. English Grammar. – M.: Higher School Publishing House, 

2000. 

12. Kaushanskaya V. et al. A grammar of the English Language. – M. : Higher Education publishing 

house, 2017. 

13. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation. – Longman, 1998. 

14. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia, Nova Knyga, 2000. 

15. Morozova I. The Use of the Non-Finites : навч.посібн. для вузів / Morozova I., Stepanenko O. − 

[видання 2-ге, доповнене та випр..]. − Одеса: Освіта України, 2016. – 238 с. [Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навч.посібник для спец. ф-тів 

вузів. – Лист №1/11-5230 від 17.04.2012] 

16. Morozova I. The Use of Modal Verbs and Moods : навч.посібн. для вузів / Morozova I., 

Pozharytska O. − Одеса: Освіта України, 2020. – 341 с. 

17. Swan M. Practical English grammar. – Ldn.: Collins Ed., 2010. 

 

 

Додаткова   

1. Одинцов В.В. Стилистика текста. Москва: Наука, 1980. – 264 с. 

2. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. – П.:Довкілля-К, 2011. – 844 

с. 

3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. – Полтава: Довкілля – К., 2008. 

4. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Кантер Л.А., Крылова Н.И., Тихонова И.С. и др. 

Практическая фонетика английского языка. – М., 2006. – 381 с. 

5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge 
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Додаток А 

 

Зразок екзаменаційного білету 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 

Напрям підготовки: 035 ФІЛОЛОГІЯ  

Спеціальність 035.043/051/055 Германські/Романські мови та літератури (переклад включно): 

німецька/французька/іспанська 

Державний екзамен з другої іноземної мови (англійської) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №__1__ 

1. Читання, переклад, аналіз художнього тексту  

2. Резюме наукової (лінгвістичної) статті іноземною мовою 

3. Бесіда за темою дипломної роботи магістра 

 
 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету романо-германської філології  

протокол № __ від «___» __________ 2021 р.   

 

Голова Вченої ради ____________ Голубенко Л.М. 

 

 

 

 


