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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового іспиту (додаткове випробування) з англійської мови 
призначена для осіб, які вступають до магістратури Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя (НДУ) за спеціальностями 014.02 Середня 
освіта (Мова і література (англійська)), 035.04 Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша -  англійська на денну та заочну форми 
навчання на основі освітньо-професійних рівнів бакалавр, магістр, освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Фаховий іспит (додаткове випробування) проводиться для осіб, які 
здобули вищу освіту за іншими спеціальностями та мають продемонструвати 
належний рівень підготовки з англійської мови (теоретичний аспект) у 
відповідності до вимог навчальної програми дисципліни «Теорії основної 
іноземної мови» для першого (бакалаврського) рівня.

Програму фахового іспиту (додаткове випробування) з англійської мови 
складено у відповідності до типових програм Міністерства освіти і науки 
України та робочих програм кафедри германської філології та методики 
викладання іноземних мов і структуровано у такий спосіб:

Пояснювальна записка .
Критерії оцінювання
Зміст програми
Зразок завдань
Література

Структура фахового іспиту (додаткове випробування) 
з англійської мови

Вступникам пропонується висвітлити (рідною або англійською мовою) 
одне із питань, що оцінюється за шкалою 100-200 балів. Перелік питань 
наведено перед зразком завдання.

Загальна кількість балів -  200. Оцінюється ступінь повноти визначень, 
наведення класифікації, наявність прикладів, загальна грамотність викладу.

Завдання на вступному іспиті формулюються у відповідності до змісту 
цієї програми та оцінюються за критеріями, які представлені у цьому 
документі.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 
(ДОДАТКОВЕ ВИПРОБУВАННЯ) З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

180 -  200 балів виставляється, якщо кандидат дотримується таких вимог:
• ступінь повноти визначення відповідного фонетичного, граматичного, 

лексикологічного, стилістичного, історичного терміну, категорії;
• наведення класифікації;
• наявність прикладів;
• загальна грамотність викладу питання.
Допускається до 4-х незначних помилок лексичного, граматичного або



стилістичного характеру.
179 -  150 балів виставляється, якщо кандидат не в повному обсязі 

дотримався однієї вимоги до завдання, напр., неточно навів класифікації 
відповідного фонетичного, граматичного, лексикологічного, стилістичного, 
історичного явища або допустив незначні огріхи в ступені повноти визначення 
відповідного терміну та дещо порушив загальну грамотність викладу питання.

У письмовій відповіді кандидат допускається до 6 лексичних, граматичних 
або стилістичних помилок якщо висвітлення питання відбувається англійською 
мовою.

149 -  120 балів виставляється, якщо кандидат повністю не виконав дві-три 
вимоги до завдання.

У письмовій відповіді кандидата допускається до 10 лексичних, 
граматичних або стилістичних помилок, якщо вони не утруднюють розуміння 
написаного.

119 -  100 балів виставляється за невиконання чотирьох вимог: відсутності 
визначення терміну, відсутності класифікації, відсутності прикладів, загальна 
грамотність викладу.

У письмовій відповіді кандидата наявні більше 11 помилок лексичного, 
граматичного або стилістичного характеру. •

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Теорії основної іноземної мови (англійської)

МОДУЛЬ І
слово

Структура мови та словникового складу

Тема 1. Вступ до лінгвістичної теорії.
Система, структура та функції мови. Мова й мовлення. Мовна система: рівні. 
Фонема. Слово. Речення. Дискурс.
Тема 2. Словники як найпростіший спосіб класифікації слів.
Лексикографія. Структура словника. Словники й енциклопедії. Типи словників. 
Електронні словники.
Тема 3. Загальні характеристики словникового складу англійської мови.
Словник англійської мови як система. Синонімія. Антонімія. Гіперо-гіпонімічні 
відношення. Семантичне поле.
Тема 4. Семантичні процеси у словниковому складі англійської мови.
Значення. Денотативне і конотативне значення, Внутрішньомовні семантичні 
процеси. Метафори та метонімія. Полісемія й омонімія. Питомі та запозичені 
слова. Асиміляція запозичень. Кальки. Інтернаціоналізми.

Структура слова і сталих сполук

Тема 5. Словотвір у сучасній англійській мові.
Деривація. Афікси. Валентність. Дериваційні моделі. Словоскладання.



Конверсія. Телескопія. Додаткові способи словотвору.
Тема 6. Сталі сполуки.
Лексичні чанки. Фразеологічні одиниці. Підходи до класифікації 
фразеологічних дисциплін.

Слово в аспекті морфології
Тема 7. Морфемна будова слова.
Морфологія. Типологія морфем сучасної англійської мови. Частини мови. 
Диференціація частин мови. Традиційні та функціональні частини мови 
Тема 8. Традиційні частини мови.
Дієслово.Категорія часу. Дейктичні і відносні форми дієслова. Вид: подія і стан, 
обмежені і необмежені події. Стан: активний, пасивний, медіальний. 
Прикметники: скалярні, градуальні, відприслівникові, відіменникові, 
детермінативні.
Іменники: конкретні, абстрактні, злічувані, незлічувані, збірні, Singulariatantum, 
Pluraliatantum, субстантивовані прикметники. Відмінок.
Тема 9. Функціональні частини мови.
Детермінативи: типологія, означений артикль і його функції.
Дейксис: особовий, темпоральний, просторовий. *
Квантифікатори: скалярні та збірні; дистрибутивні; партитивні, селективні. 
Числівники.

МОДУЛЬ II 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА РЕЧЕННЯ 

Малий синтаксис
Тема 10. Словосполучення в синтаксичній системі англійської мови.
Чому треба вивчати теорію англійської мови. Внутрішня та зовнішня 
граматична будова. Великий та малий синтаксис. Словосполучення: 
класифікація та структура.
Тема 11. Морфосинтаксис.
Конструкції: визначення, парадигматична і синтагматична класифікації. 
Зіставлення словосполучень та конструкцій.

Головний синтаксис
Тема 12. Речення та висловлення.
Визначення речення та висловлення. Структура простого речення. 
Синтаксичний та трансформаційний аналіз простого речення. Структура 
висловлення: тема і рема. Пресупозиція.
Тема 13. Просте речення: структура і семантика.
Просте речення: загальні характеристики. Предикативний центр і додаток. 
Означення та прикладка. Вставні члени речення (parenthesis). Типиприсудків. 
Типи додатків. Типи означень. Типи обставин.
Тема 14. Складне речення.
Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Номінативні підрядні 
речення. Реляційні підрядні речення. Адвербільні підрядні речення. 
Складносурядне речення з підрядними. Псевдокомплексні речення.



МОДУЛЬ III 
ДИСКУРС 

Дискурс як суперсинтаксичне явище
Тема 15. Дискурс: визначення та структура.
Підходи до визначення дискурсу. Структура події / комунікативної ситуації. 
Напрямки обробки дискурсу.
Тема 16. Структурування дискурсу.
Підходи до структурування дискурсу: лінгвістичні (когезія й когерентність), 
комунікативні (дискурсивні маркери), екстралінгвальні (стратегії й тактики).

Типологія дискурсів
Тема 17. Принципи типологізації дискурсу.
Структура комунікативної ситуації як основа типологізації дискурсу. 
Моновизначення дискурсу. Полівизначення дискурсу.
Тема 18. Діалогічний дискурс.
Різновиди діалогічного дискурсу. Комунікативні максими. Суміжні пари. 
Типологія суміжних пар. Черговість висловлень. Черговість висловлень і 
топікалізація. Перспективи дослідження діалогічного дискурсу.
Тема 19. Медійний дискурс. •
Основні характеристики недійного дискурсу. Типологія медійного дискурсу. 
Потреби людини і структурування масової аудиторії. Структурування поля 
зору. Гіпертекст. Структура заголовків. Структура текстів новин. Нові медіа.

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВИЙ ІСПИТ (ДОДАТКОВЕ ВИПРОБУВАННЯ)

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1. The phoneme in English.
2. Intonation and its role in speech.
3. The word stress.
4. The noun and its categories.
5. Basic methods of theoretical grammar.
6. Types of oppositions.
7. The morphemic structure of the word.
8. Etymological characteristics of the Modem English vocabulary.
9. Affixation in Modem English.
10. Composition as a means of word-building in Modem English.
11. Conversion and its types in Modem English.
12. Semantic change, extension of meaning, narrowing of meaning, degradation 

and elevation of meaning in Modem English.
13. The main lexical stylistic devices.
14. Themostimportantlexico-syntacticdevices.
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Висвітліть (рідною або англійською мовою) таке питання:

Види прикладок /  Types o f oppositions
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