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Пояснювальна записка 

Комплексний державний екзамен є засобом атестації й контролю якості вищої 

освіти й фахової підготовки студентів магістратури спеціальності 035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Основними цілями комплексного державного екзамену з основної іноземної мови 

(англійської) є такі: 

- систематизація, закріплення та перевірка теоретичних та практичних знань 

сучасних мовознавчих (фонетики, лексикології, граматики та стилістики англійської 

мови) і літературознавчих (сучасного стану англійської літератури) теорій, 

закономірностей розвитку гуманітарного знання, термінології сучасної філологічної 

науки, особливостей розвитку актуальних напрямів світового мовознавства і 

літературознавства; 

- визначення рівня сформованості загальних та спеціальних компетенцій за 

допомогою відповідей магістрів на запропоновані теоретичні питання з дисциплін, 

винесених на державну атестацію;  

- контроль і моніторинг якості магістерської підготовки майбутніх фахівців-

філологів. 

 

До складання комплексного державного екзамену допускаються студенти, які 

пройшли повний курс навчання у відповідності до навчального плану університету.  

 

Під час відповіді на питання з основної мови студент повинен показати: знання: 

схеми аналізу художнього/наукового/публіцистичного тексту; схеми комплексного 

морфолого-синтаксичного аналізу складного речення; 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; тенденції 

сучасного мистецтва; теоретичних аспектів мовознавства і літературознавства, 

сучасних тенденціях розвитку та актуальної проблематики світової філологічної науки 

у всьому спектрі її парадигм і концепцій; 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; здійснювати комплексний морфолого-синтаксичний аналіз 

складного речення; визначати типи зв’язку між частинами складного речення, 

комунікативний тип складного речення, структурний тип складного речення; 

синтаксичні функції членів складного речення та їх морфологічні категорії; 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); аналізувати мовознавчі і літературознавчі процеси, робити 

узагальнення. 
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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. 

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 
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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. 

 

Структура та зміст екзаменаційного білету1 

 

 Комплексний державний екзамен 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 комплексного державного екзамену: 

1. Читання, переклад та комплексний аналіз уривку оригінального 

художнього/наукового (лінгвістичного)/публіцистичного тексту обсягом 1-3 стор. та 

морфолого-синтаксичний аналіз складного речення. 

2. Резюме наукової (лінгвістичної) статті англійською мовою та бесіда за 

проблематикою статті. 

3. Питання з «Новітньої зарубіжної літератури».  

4. Теоретичне питання з загального мовознавства, стилістики, теоретичної граматики, 

історії мови, теоретичної фонетики, лексикології, когнітивної лінгвістики, теорії 

комунікації, перекладознавства, методики викладання іноземної мови.  

 

План морфолого-синтаксичного аналізу складного речення: 

1. The communicative type of the sentence 

2. The structural type of the sentence – simple, compound, complex or compound-complex  

2.1.  Draw the graphic scheme 

2.2.  Define the number and types of clauses (if any) 

2.3.  Define the types of their connection 

2.4.  Define the level of their subordination 

3. The principal (main) clause – its structural type 

3.1. Two-member or one-member 

3.2. Complete or incomplete (elliptical) 

3.3. Extended or unextended 

3.4. The principal (obligatory) sentence members – the subject and predicate 

3.5.  The secondary (non-obligatory) sentence members (if any) – objects, attributes, 

adverbial modifiers  

3.6.  The independent elements (if any) – interjections, addresses, parenthesis 

4. Repeat # 3 according to the number of clauses 

                                                        
1 Зразок екзаменаційного білету наведено у Додатку А 
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Перелік питань з новітньої зарубіжної літератури 

Історія зарубіжних літератур – провідна літературна дисципліна у  процесі 

підготовки  спеціалістів-гуманітаріїв, яка поширює уявлення студентів про світову 

літературу, тенденції та процеси, що в ній відбуваються, а також сприяє розвитку 

загального кругозору майбутніх філологів.  

Зважаючи на спеціалізацію студентів відділення англійської філології, головна 

увага протягом усього періоду навчання приділяється сучасній англомовній літературі, 

яка дала світові цілий ряд видатних митців і збагатила світову культуру. Цей принцип 

був провідним і при формулюванні  питань для державного іспиту. 

Під час відповіді студент повинен показати: 

- знання художніх текстів, що наведені в списку рекомендованої літератури; сучасних 

етапів розвитку літератури; характеристик провідних сучасних напрямків та течій; 

основних теоретичних понять;  

- вміння окреслювати творчий шлях письменника і визначити місце твору, що 

вивчався, у його спадку; характеризувати ідейні та художні особливості окремих 

творів; проводити типологічні зіставлення. 

 

1. Загальна характеристика європейського літературного процесу ХХ та початку XXI 

ст. 

2. Поняття про постмодернізм. Основні ознаки та категорії постмодернізму.  

3. Мультикультуралізм в англійській літературі кінця XX – поч. XXI ст.  

4. Теорія інтелектуального роману ХХ ст. (Т. Манн). Провідні ознаки «нового роману». 

5. Жанр постмодерністського роману А. Мердок «Чорний принц». 

6. Молоді англійські інтелектуали у романі А. Мердок «Книга і Братство».  

7. Алюзійний світ антивікторіанського роману Дж. Фаулза «Коханка французького 

лейтенанта». 

8. Дж. Коу як представник новітньої англійської літератури. Образ головного героя 

роману «Неймовірне життя Максвелла Сіма».  

9. Світ-хаос у романі Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ главах». 

10. Міфологічна складова роману Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ главах». 

11. «Ідеальний прислужник» у романі К. Ісігуро «Залишок дня»: проблема особистісної 

девальвації.  

12. Роман К. Ісігуро «Не залишай мене»: заміна понять «гуманізм» і «жорстокість» як 

провідна ідея твору. 

13. Образ психіатричної лікарні у творі К. Кізі «Політ над гніздом зозулі» як модель 

американського суспільства.  

14. Американська сага Дж. Франзена: проблема батьків і дітей у сучасному світі (роман 

«Виправлення»). 

15. Осмислення сучасної історії США у романі Дж. Фоера «Надзвичайно голосно і 

неймовірно близько».  

 

Перелік теоретичних питань із загального мовознавства, стилістики, теоретичної 

граматики, історії мови, теоретичної фонетики, лексикології, когнітивної 

лінгвістики, теорії комунікації, перекладознавства, методики викладання 

іноземної мови. 

 

Під час відповіді на теоретичне питання студент повинен показати високий рівень 

теоретичної підготовки, знання теоретичної бази сучасного мовознавства, глибоке 
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розуміння історичних процесів розвитку цієї галузі, вміння здійснювати комунікацію у 

науковому регістрі, виявляти, систематизувати й інтерпретувати мовні явища, 

спираючись на загальні закономірності природи і функціювання мовної системи. 

 

1. Поняття функціонального стилю. Мовленнєві і композиційні характеристики 

наукового, публіцистичного, офіційно-ділового та газетного стилів. 

2. Поняття мовних рівні і відношень між ними. Принципи виділення мовних елементів 

різних рівнів. Система, норма, узус.  

3. Парадигматичні та синтагматичні відношення мовних одиниць. 

4. Мова і мовлення. Головні ознаки компонентів цієї дихотомії. Членування мови і 

мовлення. 

5. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження.  

6. Фонетика і фонологія. Фонема як найменша функціональна одиниця. Дослідження у 

галузі англійської фонології. 

7. Інтонація як явище акустично-фізіологічне і лінгвістичне. Інтонаційна система 

англійської мови. Комунікативні моделі інтонації. Проблема типології фоностилів у 

сучасній англійській мові.  

8. Характерні особливості граматики сучасної англійської мови. Поняття граматичної 

системи, підсистеми, рівні, граматичні категорії, парадигми. 

9. Проблема класифікації та принципи виділення частин мови в англійській мові. 

Поверхневий та глибинний синтаксис.  

10. Слово в системі інших мовних одиниць. Знакова природа слова. Типи лексичного та 

граматичного значення слова: лексема, семема, сема. 

11. Наукові парадигми в історії мовознавства: порівняльно-історична, системно-

структурна, антропоцентрична. 

12. Картина світу. Множинність картин світу (наївна, наукова КС). Когнітивна КС, 

мовна КС). 

13. Історія англійської мови. Походження англійської мови. Періодизація англійської 

мови. 

14. Теорія мовної комунікації. Базові категорії: код, кодування, успіх/неуспіх 

комунікативного акту, комунікативний шум. Міжкультурна комунікація. 

15. Теорія мовленнєвих актів. Поняття локуції, іллокуції, перлокуції. Перформативні 

мовленнєві акти.  

 

Критерії оцінювання відповіді на комплексному державному іспиті  

При складанні державного іспиту студент повинен  продемонструвати: 

а) високий рівень теоретичної підготовки, знання теоретичної бази сучасного 

мовознавства; 

б) володіння термінологічним апаратом сучасного мовознавства і 

літературознавства, вміння здійснювати комунікацію у науковому регістрі; 

в) володіння різними сучасними методами філологічного аналізу текстового 

матеріалу і здатність використовувати їх для вирішення конкретних мовознавчих 

завдань; 

г) здатність до  самостійного творчого мислення при інтерпретації мовного 

матеріалу; 

д) знання основних етапів розвитку новітньої зарубіжної  літератури, ідейних та 

художніх особливостей окремих творів. 
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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 практичні та теоретичні питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу проведений безпомилково і із 

застосуванням сучасних методів лінгвістичних досліджень. 

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 практичні та 

теоретичні питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу проведений без істотних помилок і із 

застосуванням сучасних методів лінгвістичних досліджень. 

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 практичні та теоретичні питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу проведений з істотними помилками. 

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 практичні та теоретичні 

питання; 

• філологічний аналіз текстового матеріалу не проведений. 

 

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 



 9 

 

Рекомендована література 

Основна іноземна мова (англійська) 

 

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

1981. – 295 с. 

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр 

«Академія», 2004. – 344 с. 

3. Бровченко Т.О., Григорян Н.Р., Дученко Т.С., Кравченко Н.О. Олінчук В.В. Теоретична 

фонетика сучасної англійської мови (підручник для студентів філологічних факультетів 

мовних  вузів) (з грифом МОН) Одеса: Астропринт, 2003. – 133 с.  

4. Веренинова Ж.Б. Фонетическая база английского языка. М.: МГЛУ, 1996. – 96 с. 

5. Григорян Н.Р., Кравченко Н.О., Ланчуковська Н.В. A Practical Course in English 

Phonostylistics (учбовий посібник для студентів Ш курсу англійського відділення). – 

Одесса, 2018. – 123 с. 

6. Домброван Т.И. Синергетическая модель развития английского языка: Монография. – 

Одесса: КП ОГТ, 2014. 400 с. 

7. Загнітко А.П. Теорії сучасних лінгвістичних вчень. Вінниця: ТВОРИ, 2019. 

8. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Одесса: Латстар, 2002. – 292 с. 

9. 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.  

10. 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. 

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

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

Маяк, 1999.– 254 с. 

13. 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. 

14. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації. – Черкаси 2011. – 350 с. 

15. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М. Теоретическая фонетика 

английского языка, 1991. – 240 с. 

16. Черноватий JI, М., Ковальчук Н. М., Матюхіна Ю. В. Практичний курс англійської мови (ч. 

І). Книга для викладача./ За ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. Підручник. - Вінниця: 

Нова Книга, 2006. - 80 с. 

17. 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. 

18. Шевченко Т.И. Функции просодии как семиотической системы // Функциональная 

семиотика языка. – М., 1997.  

19. 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. 

20. Baugh A.C., Cable Th. A History of the English Language. – Fifth Edition. – London: Routledge, 

2002. 

21. Cable Th. A Companion to Baugh and Cable's A History of the English Language. – London: 

Routledge, 2002. 
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22. Collins W. English Grammar. Helping Learners with Real English. – L.: HarperCollins 

Publishers, 2000. 

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

2000. 

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

house, 2017. 

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

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

27. 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] 

28. Morozova I.B. Notes on the Theory of English Grammar / I.B. Morozova. – Notes of Lectures, 

2020. 

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

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

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

31. Trudgill P., Hughes A. English Accents and Dialects. – London, 1996. 

 

Додаткова   
1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. пособие / Н. Ф. 

Алефиренко. – 4-е изд. стер. – М. : Флинта, 2014. – 416 с. 

2. Дворжецкая М. П. Методы экспериментально-фонетического исследования звучащей речи 

/ М. П. Дворжецкая, Е. И. Стериополо, О. Р.Валигура, А. И. Скробот, А. Д. Петренко. – К. : 

Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз., 1991. – 76 с. 

3. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Навчальний посібник. – Донецьк: Дон НУ, 2003. – 158 с. 

4. Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации / Ирина 

Михайловна Колегаева. – Одесса: РИООУП, 1991. – 120 с. 

5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – К.: Академія, 2008. – 463 с. 

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

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

с. 

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

9. 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. 

10. Bryson B. Made in America: An Informal History of the English Language in the U.S. – New 

York, 1994 

11. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018. 

12. Crystal D. The Story of English in 100 Words. – London: Profile Books, 2011. 

13. Crystal D. Words in Time and Place. – Oxford: Oxford University Press, 2014. 

14. Kveselevich D.I., Sasina V.P, Modern English Lexicology in Practice. - Vinnitsva: Nova Knyga, 

2003. – 127 p. 

15. Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary, 2000. 

 

Новітня зарубіжна література 

 

Основна 

1. Бандровська Ольга. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс 

англійського роману: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 444 с. 

2. Гундорова Т. Кітч и література. – К.: Факт, 2008. с. 248 

3. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000: Учебное пособие / Л. Г. Андреев, 
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Г. К. Косиков, Н. Т. Пахсарьян и др. / Под ред. Л. Г. Андреева. Москва: Высшая 

школа, 2001. – 335 с. 

4. Зарубежная литература ХХ века [учебник] / Л. Г. Андреев, А.В. Карельский, Н. С. Павлова 

и др. / Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд. испр. и доп. Москва: Высшая школа, 2004.  –  559 

с. 

5. Кушнірова Т. В. Англійська література в культурологічному вимірі (модерний і 

постмодерний аспект): навчально-методичний посібник / Тетяна Кушнірова. – Полтава, 

2017. – 107 с. 

6. Мілованова В. В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : навч. 

посібник / В. В. Мілованова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 2-ге 

вид., випр. і доп. – 172 с. 

7. Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – Киев, 1988. – 160 с.  

8. Рейнгольд Н. История литературы XX века. Английская литература модернизма: история, 

проблематика. РГГУ, 2017 с. 780 

9. Шахова К. Література Англії ХХ століття. К. : Либідь, 1993. – 400 с. 

10. Alegre S. M. Post-War English Literature 1945-1990. – Barcelona, 2000. 

11. Bradbury M. The Modern British Novel. – London, 1994. 

12. Сaserio R. The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel / Robert Caserio. 

– Cambridge University Press, 2009. 

Додаткова 

1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / П. Баррі. –К.: Смолоскип, 

2008. – 360 с. 

2. Габермас Ю. Філософський дискурс модернізму. – К., 2001. 

3. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – С. 

244. 

4. Зарубежная литература ХХ век: Учебник для студентов педагогических вузов / Авторы: 

Михальская Н.П., Пронин В.А., Мешков А.В. и др. М.: Дрофа, 2003. – 463 с.  

5. Ковалевская Т.В., Вагизова Ф.А., Семенюк Е.В. История, литература и культура 

Великобритании: Учебник. М.: РГГУ, 2012. – 590 с.                                                                 

6. Михальская Н.П. История английской литературы: учебник для студентов филологических 

и лингвистических факультетов высших педагогических учебных заведений. М.: 

Академия, 2006. – 480 с. 

7. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. Київ: Мистецтво, 1985. – 365 с. 

8. Саруханян А.П., Свердлов М.И. Английская литература от XIX века к XX, от XX к XIX: 

проблема взаимодействия литературных эпохМ.: ИМЛИ РАН, 2009. – 568 с. 

9. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. – London, 1988. 
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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 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно): англійська мова та 

література 

Комплексний державний екзамен з основної іноземної мови (англійської) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №__1__ 

1. Читання, переклад, аналіз тексту та морфолого-синтаксичний розбір речення  

2. Резюме наукової (лінгвістичної) статті іноземною мовою 

3. Теоретичне питання з мовознавства  

4. Питання з зарубіжної літератури 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету романо-германської філології  

протокол № __ від «___» __________ 2021 р.   

 

Голова Вченої ради ____________ Голубенко Л.М. 

 

 

 

 


