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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Таблиця 1 

Назва освітнього 

компонента 

Атестаційний екзамен 

Викладач (-і) Біскуб І. П., Рогач О.О. 

Контактний телефон 

викладача (-ів) 

066 1050516 , 050 5454936  

E-mail викладача (-ів)  ibiskub@vnu.edu.ua 

 oksanarog@vnu.edu.ua 

Формат освітнього 

компонента 

Письмовий та усний екзамен 

Обсяг освітнього 

компонента 

 

1 кредит ЄКТС / 30 годин, з них: 

самостійна робота – 28 год., 

консультації – 2 год. 

Посилання на сайт 

факультету іноземної 

філології 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-

institutions/fakultet-inozemnoi-filologii  

Консультації Консультації проводяться згідно з 

розкладом консультацій до атестаційного 

екзамену, затвердженим деканатом 

факультету іноземної філології 

 

 

2. АНОТАЦІЯ 

Атестаційний екзамен є підсумковою формою контролю рівня теоретичних 

і практичних знань здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, а також їх 

готовності до реалізації професійних функцій філолога, прикладного лінгвіста і 

перекладача.  

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загальних і фахових 

компетентностей випускників, а також програмних результатів навчання, 

передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньою 

програмою підготовки фахівців за спеціальністю 035 Філологія. Силабус 

розроблено з урахуванням Положення про державну екзаменаційну комісію 

щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий 

(магістерський) рівні освіти. 

 

3. МЕТА ТА ЦІЛІ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Метою атестаційного екзамену є комплексна перевірка та оцінка рівня 

сформованості у здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр предметно-фахової 

компетентності: комунікативної, соціокультурної та професійної шляхом 

демонстрації набутих ними теоретичних знань, практичних навичок та вмінь; 

встановлення відповідності їхнього кваліфікаційного рівня вимогам стандарту 

вищої освіти, освітньої програми, навчального плану і програми підготовки; 

mailto:ibiskub@vnu.edu.ua
mailto:oksanarog@vnu.edu.ua
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-inozemnoi-filologii
https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-inozemnoi-filologii
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%95%D0%9A_2021.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%95%D0%9A_2021.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%95%D0%9A_2021.pdf


визначення рівня готовності випускників до здійснення професійних функцій 

філолога, прикладного лінгвіста і перекладача. 

Атестаційний екзамен проводиться для прийняття рішення про присвоєння 

випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома; для розробки 

пропозицій щодо поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної 

спеціальності; для вирішення питань про надання випускникам освітнього 

ступеня бакалавр рекомендацій щодо вступу в магістратуру. 

До проходження атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр 

допускаються студенти, які виконали навчальний план та успішно склали 

заліки й іспити. На атестаційному екзамені здобувачі вищої освіти мають 

обов’язково дотримуватися принципів академічної доброчесності, що 

передбачено Кодексом академічної доброчесності Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, затвердженого рішенням Вченої ради 

Волинського національного університету імені Лесі Українки від 29 жовтня 

2020 року, протокол № 12. 

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Завдання атестаційного іспиту полягають у перевірці й оцінці 

сформованих у здобувачів компетентностей та програмних результатів 

навчання у відповідності до освітньо-професійної програми, зокрема: 

інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології та перекладу в 

процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів філологічної та перекладознавчої науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов; 

загальних компетентностей: здатність бути критичним і самокритичним; 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність спілкуватися 

іноземною мовою як усно, так і письмово в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема і у професійній діяльності, здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

фахових компетентностей:  

усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ, здатність 

використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 

знакову систему, її природу, функції, рівні; здатність використовувати в 

професійній діяльності знання з теорії мови; здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, 

у різних жанрово-стильових різновидах та регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних 

сферах життя; здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних і літературних фактів; здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань; здатність здійснювати 

лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів, залучаючи знання з базових 

теоретичних дисциплін для характеристики фонетичних, графічних, 



лексичних, граматичних виражальних засобів, а також для визначення 

стилістичних прийомів, які вжиті у тексті; здатність застосовувати на практиці 

знання про соціокультурні особливості країн, мова яких вивчається; здатність 

застосовувати лексико-семантичні, граматичні й стилістичні трансформації під 

час письмового та усного перекладу текстів різних жанрів і функціональних 

стилів для забезпечення синтаксичної, семантичної та прагматичної 

еквівалентності вихідного та цільового текстів; здатність здійснювати 

доперекладацький аналіз тексту, застосовувати автоматизовані інструменти 

перекладу, укладати тематичні глосарії та володіти навичками 

постредагування; здатність використовувати сучасні інформаційні системи та 

технології під час виконання функціональних завдань та обов’язків, знати 

основи безпечної роботи в інформаційних системах, методи створення баз 

даних та вебресурсів; здатність формулювати ціль, завдання та критерії 

розробки програмного забезпечення, включно з дослідженням, технічним 

описом, розробкою архітектури та моделюванням процесів функціонування, 

правильно обирати і використовувати інструментарій розробки чи оптимізації 

програмного забезпечення та вміння обґрунтовувати свій вибір; здатність 

використовувати базові знання розділів математики та логіки у завданнях 

комп’ютерної лінгвістики та розробці програмного забезпечення; 

програмних результатів: вільно спілкуватися з професійних питань 

іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації; розуміти основні проблеми філології і 

перекладу та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів; знати й розуміти систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються та вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності; знати норми державної та 

іноземних літературних мов та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; 

аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; аналізувати й інтерпретувати твори 

художньої літератури й усної народної творчості країн, мови яких вивчаються, 

визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі; використовувати 

мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя; здійснювати лінгвістичний, 

літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації та перекладу, уміти застосовувати 

їх у професійній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання 

складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 



та/або навчання; забезпечувати якісний усний та письмовий переклад 

різножанрових текстів високого рівня складності з урахуванням 

соціокультурних, семантико-стилістичних, лексико-граматичних і 

синтаксичних особливостей оригінального текст; використовувати різні види 

стратегій та прийомів перекладу для здійснення ефективної перекладацької 

діяльності та якісного перекладу; володіти навичками управління 

комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у 

професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати 

навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології; 

вміти правильно обирати перекладацьку стратегію та забезпечувати її 

реалізацію через застосування відповідних перекладацьких трансформацій; 

використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем 

та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в 

комп’ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет ресурсів для 

розв’язання прикладних завдань у професійній діяльності. 

5. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр 

складається з трьох питань, які мають на меті перевірити рівень володіння 

здобувачем знаннями та уміннями із філології, мовознавства, прикладної та 

комп’ютерної лінгвістик, перекладу, англійської мови, ІТ, програмування та 

моделювання, штучного інтелекту. 

У результаті вивчення навчальних дисциплін з основної іноземної мови, 

які входять до атестаційного іспиту, студент повинен  

знати: структуру філологічної науки та її теоретичних основ, 

організаційну будову мови як особливої знакової системи, її природу, функції, 

рівні; шляхи використання мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах та регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різноманітних сферах 

життя; принципи збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних і 

літературних фактів; способи проведення лінгвістичного, літературознавчого, 

перекладознавчого аналізу текстів різних стилів і жанрів із залученням знань з 

базових теоретичних дисциплін для характеристики фонетичних, графічних, 

лексичних, граматичних виражальних засобів; принципи застосування на 

практиці знання про соціокультурні особливості країн, мова яких вивчається; 

методики застосування лексико-семантичних, граматичних й стилістичних 

трансформацій під час письмового та усного перекладу текстів різних жанрів і 

функціональних стилів; методи проведення доперекладацького аналізу тексту, 

шляхи застосування автоматизованих інструментів перекладу та навички 

постредагування; способи використання сучасних інформаційних системи та 

технології під час виконання функціональних завдань та обов’язків, основи 



безпечної роботи в інформаційних системах, методи створення баз даних та 

вебресурсів; принципи формулювання цілей, завдань та критеріїв розробки 

програмного забезпечення, включно з дослідженням, технічним описом, 

розробкою архітектури та моделюванням процесів функціонування, правильно 

обираючи і використовуючи інструментарій розробки чи оптимізації 

програмного забезпечення та вміння обґрунтовувати свій вибір; базові розділи 

математики та логіки у завданнях комп’ютерної лінгвістики та розробці 

програмного забезпечення. 

вміти: використовувати знання про систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчається, у 

професійній діяльності; застосовувати норми державної та іноземних 

літературних мов у практичній діяльності; аналізувати мовні одиниці, 

визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх 

зумовлюють; вільно і впевнено користуватися англійською мовою у 

прикладних цілях та у різних типах дискурсу; висловлювати свою власну думку 

та аргументувати її із дотриманням усіх фонетичних, лексико-граматичних, 

стилістичних та соціокультурних норм; проводити комплексний лінгвістичний 

та літературознавчий аналіз художніх текстів (визначити жанр, композиційні 

форми та основну ідею тексту, подати короткі відомості про автора; 

аналізувати й інтерпретувати твори художньої літератури й усної народної 

творчості країн, мови яких вивчаються, визначати їхню специфіку й місце в 

літературному процесі; забезпечувати лексичну, граматичну, синтаксичну і 

стилістичну еквівалентність та функційну адекватність у процесі письмового та 

усного перекладу різножанрових текстів; управляти комплексними діями або 

проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі 

обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах; професійно діяти в наукових та/або 

прикладних дослідженнях у галузі філології; правильно обирати перекладацьку 

стратегію та забезпечувати її реалізацію через застосування відповідних 

перекладацьких трансформацій; використовувати базові знання інформатики й 

сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, 

технології безпечної роботи в комп’ютерних мережах; застосовувати методи 

створення баз даних та інтернет ресурсів для розв’язання прикладних завдань у 

професійній діяльності; застосовувати знання з логіки, технологій 

моделювання, експертних систем і технологій штучного інтелекту при 

розв’язанні задач проєктування і використання інформаційних систем та 

технологій; використовувати необхідні методи та прийоми для провадження 

професійної діяльності, пов’язаної з лінгвоком’ютерними методами 

опрацювання мови.   

Білет складається з 3 питань, із них 2 питання з основної іноземної мови 

(англійської), 1 питання з дисциплін із філології, прикладної, корпусної, 

комп’ютерної лінгвістик, синтезу розпізнавання мовлення, перекладу 

(письмового, усного, машинного), літератури англомовних країн, 

інформаційних технологій, математичного моделювання, основ ІТ маркетингу, 



програмування та баз даних, програм обробки текстової інформації, 

інтерактивного WEB-дизайну, захисту інформації, експертних систем та 

штучного інтелекту. 

Структура білету атестаційного екзамену: 

1. Лінгвістичний та літературознавчий аналіз англомовного тексту та 

переклад українською мовою виділеного фрагменту. 

2. Теоретичне питання з дисциплін із філології, прикладної, корпусної, 

комп’ютерної лінгвістик, синтезу розпізнавання мовлення, перекладу 

(письмового, усного, машинного), літератури англомовних країн, 

інформаційних технологій, математичного моделювання, основ ІТ 

маркетингу, програмування та баз даних, програм обробки текстової 

інформації, інтерактивного WEB-дизайну, захисту інформації, 

експертних систем та штучного інтелекту.  

3. Ситуативне мовлення англійською мовою. 

  

5.1. Перше питання атестаційного екзамену 

Лінгвістичний та літературознавчий аналіз англомовного тексту та 

переклад українською мовою виділеного фрагменту 

Виконання завдання передбачає ознайомлення із запропонованим 

автентичним англомовним текстом, підготовку його лінгвістичного аналізу та 

переклад. Об’єктом аналізу слугують уривки художніх творів сучасних 

англомовних авторів. Обсяг тексту для аналізу – до 2500 друкованих знаків. 

Робота із англомовними художньо-публіцистичним текстом має на меті 

перевірку володіння випускником освітньої програми знань з основ теорії 

англійської мови та перекладу, що передбачені силабусами/програмами з 

теоретичних філологічних дисциплін і перекладу, літератури та навичок 

їхнього застосуванні у практичних цілях.   

Відповідь на перше завдання включає читання, переклад та переказ 

оригінального художньо-публіцистичного тексту із дотриманням фонетичних, 

лексико-граматичних та стилістичних норм. При проведенні лінгвістичного 

аналізу тексту студенти повинні окреслити його предмет та ідею, 

сформулювати проблематику та тематику, виокремити і пояснити 

соціокультурні, географічні, історичні маркери у тексті, важливі для його 

аналізу, визначити структурно-композиційні форми тексту та його оповідну 

структуру, проаналізувати мовні засоби, які забезпечують когезію та 

когерентність тексту, віднайти стилістичні фігури та показати їхню роль у 

реалізації комунікативних інтенцій автора. Літературознавчий аналіз 

передбачає розгляд особливостей літературного жанру, до якого належить твір, 

виділення особливостей поєднання біографії автора, його ідейного світогляду 

та стилеметричних ознак написання твору, окреслення авторських прийомів 

застосування стилістичних засобів, а також обмірковування дискурсу 

автор::читач. 

Здійснюючи усний переклад зазначеного уривку, здобувач повинен 

продемонструвати сутнісне розуміння інформації, активний характер її 



осмислення, належний рівень володіння перекладацькими навичками та 

вміннями, обґрунтованість вибору перекладацьких стратегій і тактик для 

передачі основного змісту виділеного фрагменту. 

 

5.2. Друге питання атестаційного екзамену  

Теоретичне питання з дисциплін із філології, прикладної, корпусної, 

комп’ютерної лінгвістик, синтезу розпізнавання мовлення, перекладу 

(письмового, усного, машинного), літератури англомовних країн, 

інформаційних технологій, математичного моделювання, програмування 

та баз даних, інтерактивного WEB-дизайну, захисту інформації. 

Це завдання має на меті перевірку рівня знань здобувача вищої освіти із 

основних дисциплін, які входять до циклу загальної та професійної підготовки: 

теоретичного курсу англійської мови, теоретичної та прикладної лінгвістики, 

комп’ютерної лінгвістики, синтезу і розпізнавання мовлення, перекладу 

(письмового, усного, машинного), літератури англомовних країн, 

інформаційних технологій, математичного моделювання, програмування та баз 

даних, програм обробки текстової інформації, інтерактивного WEB-дизайну, 

захисту інформації. 

Теоретичне питання включає основні теми із тих фахових дисциплін, які 

студенти вивчали протягом чотирьох років навчання. Здобувачі повинні 

продемонструвати вільне володіння науковою термінологією, знання й 

розуміння основних понять, теорій та концепцій обраної філологічної 

спеціалізації, їхній прикладний характер та використання у професійній 

діяльності. 

Список теоретичних питань із зазначених вище дисциплін додається (див.: 

Додаток А). 

 

5.3. Третє питання атестаційного екзамену  

Ситуативне мовлення англійською мовою 

Завдання передбачає перевірку мовно-комунікативних навичок 

випускника, а саме здатність зорієнтуватися у запропонованій комунікативній 

ситуації, логічно та аргументовано висловити свою думку чи переконання, 

побудувати структурно правильні висловлювання з урахуванням фонетичних, 

просодичних, граматичних, лексико-стилістичних та політично коректних норм 

англійської мови. 

Ситуативне мовлення має віддзеркалювати лексичний та фразеологічний 

репертуар здобувача, його/її готовність до спонтанного мовлення на 

заініційовану тему. 

Список орієнтовної тематики спонтанного мовлення додається (див.: 

Додаток Б). 

6. ОЦІНЮВАННЯ 

Підсумкова оцінка за Атестаційний екзамен становить сумарну кількість 

балів, отриманих здобувачем за виконання усіх завдань іспиту. Перше і друге 

питання іспиту оцінюється максимум у 35 балів, третє питання – у 30 балів, що 

у сумі становить 100 балів. 



За перше питання атестаційного екзамену здобувач може отримати 

максимум 35 балів. Оцінюванню підлягають зміст та форма відповіді. Під 

змістом відповіді розуміють повноту розуміння змісту тексту, логічну 

побудову; змістовний та детальний аналіз лінгвістичних та літературознавчих 

особливостей тексту: його лексичних, граматичних, синтаксичних, 

стилістичних, соціо- та лінгвокультурних компонентів; диференціацію 

приналежності до певного літературного жанру, знання про автора, його 

ідеостиль, світогляд та дискурсивну кореляцію автор-читач; адекватність і 

обґрунтованість усного перекладу фрагменту тексту. Форма відповіді 

передбачає правильне фонетичне оформлення мовлення; належне володіння 

навичками монологічного та діалогічного мовлення; широку варіативність 

лексичних, граматичних структур, міжфразових зв’язків і доцільність їхнього 

використання. 

За друге питання атестаційного екзамену здобувач може отримати 

максимум 35 балів. Оцінюванню підлягають зміст та форма відповіді. Під 

змістом відповіді розуміють повноту розкриття теоретичного питання; 

пояснення структурно-функціональних характеристик та особливостей мовних, 

літературних, перекладацьких та інформаційних явищ із наданням релевантних 

дефініцій; аналітичність у розумінні та осмислення теоретичної інформації; 

ілюстративність відповіді. Форма відповіді передбачає вільне володіння 

навичками монологічного мовлення; змістовну, логічну та чітку побудову 

відповіді; фонетичну, граматичну, лексичну та стилістичну грамотність 

мовного оформлення відповіді.  

За третє питання атестаційного екзамену здобувач може отримати 

максимум 30 балів. Оцінюванню підлягають зміст та форма відповіді. Під 

змістом відповіді розуміють повноту розкриття запропонованої теми, логічність 

та аргументованість відповіді, правильність та доречність обраних фонетичних, 

граматичних та лексико-стилістичних зразків, а також дотримання політичної 

коректності. Форма відповіді передбачає відповідне просодичне оформлення 

мовлення; вільне володіння навичками монологічного та діалогічного 

мовлення; широку варіативність лексичних, граматичних структур, 

міжфразових зв’язків, а також належний рівень фонових знань.  

  
Таблиця 2 

Критерії оцінювання 1-2 питань Оцінка в балах 

- одне незначне порушення змісту чи одне незначне порушення форми; 

 

- допускається до 5 незначних помилок фонетичного, лексичного, 

граматичного або стилістичного характеру. 

35-32 

 

- одне істотне порушення змісту та/чи одне істотне порушення форми; 

 

- допускається до 7 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

           31-28 

             

 

- одне істотне порушення змісту та/чи одне істотне порушення форми; 

 

- допускається до 9 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

27-24 

 

 



- два істотні порушення змісту та/чи два істотні порушення форми; 

 

- допускається до 11 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

23-20 

 

- до трьох істотних порушень змісту та/чи до трьох істотних порушень 

форми; 

 

- допускається до 14 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

19-18 

 

- більше трьох істотних порушень змісту  та/чи більше трьох істотних 

порушень форми; 

 

- наявність більше 15 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру.  

17-0 

 

 
Таблиця 2а 

Критерії оцінювання 3 питання Оцінка в балах 

- одне незначне порушення змісту чи одне незначне порушення форми; 

 

- допускається до 5 незначних помилок фонетичного, лексичного, 

граматичного або стилістичного характеру. 

  

30-27 

- одне істотне порушення змісту та/чи одне істотне порушення форми; 

 

- допускається до 7 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

             

           27-24  

 

- одне істотне порушення змісту та/чи одне істотне порушення форми; 

 

- допускається до 9 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

 

23-20 

 

- два істотні порушення змісту та/чи два істотні порушення форми; 

 

- допускається до 11 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

 

19-17 

- до трьох істотних порушень змісту та/чи до трьох істотних порушень 

форми; 

 

- допускається до 14 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру. 

 

16-15 

- більше трьох істотних порушень змісту  та/чи більше трьох істотних 

порушень форми; 

 

- наявність більше 15 помилок фонетичного, лексичного, граматичного 

або стилістичного характеру.  

 

14-0 

 

 

Шкала оцінювання 
Таблиця 3 

Кількість балів Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 



75 – 81 Добре 

67 – 74 Задовільно 

60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 

7. ПОЛІТИКА АТЕСТАЦІЇ 

Процедуру атестаційного екзамену регламентовано такими положеннями: 

Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які 

здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти та 

Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі заліково-

екзаменаційної сесії та державної атестації у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки. Екзаменаційна комісія працює 

у терміни, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний 

рік. Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за участю 

більше, ніж половини її складу та обов’язкової присутності голови 

Атестаційної екзаменаційної комісії. Засідання Атестаційної екзаменаційної 

комісії оформлюють протоколом.  

Підсумкова оцінка комплексного атестаційного екзамену визначається як 

сумарна з одержаних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань.  

Рішення Атестаційної екзаменаційної комісії про оцінку знань, 

встановлених при складанні екзаменів, а також про присвоєння здобувачам 

вищої освіти кваліфікації та видання дипломів приймають на закритому 

засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів, вирішальним є голос 

голови Атестаційної екзаменаційної комісії.  

Атестаційна комісія оголошує результати іспиту у день його проведення. 

Здобувач має право подати апеляцію у разі незгоди з рішенням Атестаційної 

комісії протягом 24 годин після оголошення результатів Атестаційного іспиту. 

Графік подання і розгляду апеляцій затверджує відповідний структурний 

підрозділ. 

Повторне складання підсумкової атестації з метою підвищення оцінки не 

дозволяється. 

Якщо відповідь здобувача на підсумковій атестації не відповідає вимогам 

рівня атестації, Атестаційна екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що 

студент не пройшов атестацію і в протоколі засідання Атестаційної 

екзаменаційної комісії йому виставляють оцінку «незадовільно» (менше 60 

балів).  

У випадку, якщо здобувач не з’явився на засідання Атестаційної 

екзаменаційної комісії для складання екзамену, у протоколі зазначають, що він 

є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання.  

Якщо здобувач не з’явився на засідання Атестаційної екзаменаційної 

комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, 

йому може бути встановлена інша дата складання екзамену в рамках роботи 

екзаменаційної комісії. 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%95%D0%9A_2021.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%2B%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%95%D0%9A_2021.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Tymchasovyi_poriadok_dystantsiinomu_rezhymi_sesii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Tymchasovyi_poriadok_dystantsiinomu_rezhymi_sesii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Tymchasovyi_poriadok_dystantsiinomu_rezhymi_sesii.pdf
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Додаток А 

 

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ІЗ ДИСЦИПЛІН 

ФІЛОЛОГІЇ, ПРИКЛАДНОЇ, КОРПУСНОЇ, КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИК, 

СИНТЕЗУ І РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЛЕННЯ, ПЕРЕКЛАДУ (ПИСЬМОВОГО, 

УСНОГО. МАШИННОГО), ЛІТЕРАТУРИ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН, 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, 

ОСНОВ WEB ТЕХНОЛОГІЙ, ПРОГРАМУВАННЯ І БАЗ ДАНИХ, 

ІНТЕРКТИВНОГО WEB-ДИЗАЙНУ, ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Теоретичний курс англійської мови 

(історія мови, лексикологія, стилістика, теоретична граматика) 

 

English as a Germanic language. The problem of periodization of the English 

language. 

New English. Phonetic and spelling changes in NE. 

Morphological and derivational analysis of the word. Morphological classification of the 

words. 

Vocabulary as a system: polysemy, homonymy, paronyms. 

Stylistics as a branch of Linguistics. Functional styles in Modern English. 

Lexical-semantic expressive means and stylistic devices.   

The noun, its general characteristics and categories.  

Classification of word combinations. Types of syntactic relations in word combination. 

 

Теоретична та прикладна лінгвістика  

Linguistics and its correlation with other branches of science.  

Language and its main functions. 

Language situation and language policy. 

Methods of linguistic research. 

Research trends in modern linguistics. 

 

Основи прикладної лінгвістики 

Прикладна лінгвістика: визначення, основні напрями, зв’язок з іншими 

науками.  

Мова як об’єкт дослідження у прикладній лінгвістиці.  

Методи формального опису мови і методи прикладної лінгвістики.  

Традиційна і комп’ютерна лексикографія. Типології словників. Лінгвістичні 

бази даних і бази знань. 

Комп’ютерна лінгвістика і технології автоматичної обробки мовлення. 

 

Синтез і розпізнавання мовлення 

History of speech synthesis and recognition technologies.  

Modern speech recognition technologies and their application.  

Linguistic problems of current speech synthesis and recognition technologies 

application.  



 

Комп’ютерна лінгвістика  

The notion of computer metaphor. 

Differences between the work of the human mind and computer. 

Constraints in the context-free grammar. 

Comparing top-down and bottom-up parsing. 

British National Corpus(BNC) and its characteristics. 

Корпусна лінгвістика 

Types of corpora.  

Corpus annotation and processing.  

Applications of corpora in applied linguistics.  

 

Теорія і практика перекладу 

Translation in Ukraine during the last decades of the 20th – early 21th centuries 

Lexical and grammatical transformations in translation. 

Translation of technical and scientific terms. Modern tendencies in the process of 

term formation and their translation. 

Translation peculiarities of lexical stylistic devices. 

Commercial document translation. 

 

Машинний переклад 

Machine translation vs Automated translation. The role of a human. 

Georgetown experiment in the history of Machine Translation. 

CAT tools. Basic features.  

 

Послідовний і синхронний переклад 

Types of interpreting. 

Conference interpreting. 

Interpreter’s codex of behavior. 

Semantic redundancy and interpreting. 

Interpreter`s note-taking. 

 

Література англомовних країн 

Mechanism and menaces of totalitarian regime in George Orwell’s “Nineteen Eighty-

Four”.  

American science fiction: Ray Bradbury and his “Fahrenheit 451” (the plot, the idea 

and the character of Gue Montag).  

Jerome David Salinger and the context of the “beat” generation. My attitude to 

Holden Caulfield in “The Catcher in the Rye” (1951).  

William Faulkner (1897-1962) and literature of the American South. Speak about the 

novels you have read.  

Comment on the idea of existentialism in “The Collector” by John Fowles.  

 



Основи WEB технологій 

CSS: Box Model. 

CSS Grid Layout and CSS Flexbox Layout. 

 Framework Bootstrap 5. 

 

Основи програмування 

Базові типи конструкцій у Python. Управління потоком(умовні оператори, 

цикли). 

Робота із рядками. Slicing. Методи find, rfind, replace. 

Структури даних і функції Python: списки, кортежі, словники та множини. 

 

Програмування і бази даних 

Особливості роботи із модулем BeautifulSoup. 

Архітектура WEB-фреймворка. Огляд існуючих Python-фреймворків. 

Фреймворк Django. 

СУБД MySql. Робота із даними(вставка, оновлення, видаленя, сортування, 

вибірка). 

Інтерактивний WEB-дизайн 

Основні тренди сучасного дизайну: Design Tinking, Human-Centered Design, 

Data-Driven / Data-Informed Design. 

UX(user experience) research: поняття, призначення та методи. 

UI(user interface) Design: основні етапи проектування(Task Flow, Wire Flow). UI-

kits. Figma. 

Математичне моделювання 

Поняття моделі та моделювання. Класифікація та властивості моделей. 

Комп’ютерне моделювання. 

Перевірка адекватності моделі. 

 

Інформаційні технології 

Архітектура персонального комп’ютера. 

Структура і компоненти локальної мережі. 

Стандартні прикладні програми в операційній системі Windows. 

 

Програми обробки текстової інформації 

Види редагування текстової інформації. 

Роль редагування в перекладацькому процесі. 

Текстові редактори. 

 

Захист інформації  

Класифікація загроз для інформації та їх джерел. 

Шифрування даних. Ключ шифрування. 

Поняття комп'ютерного вірусу та його історія виникнення. 

  



Додаток Б 

МОВОЮ СПИСОК ОРІЄНТОВНОЇ ТЕМАТИКИ СПОНТАННОГО 

МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 

 

1. The biggest communication problem is that we do not listen to understand. We 

listen to reply. Agree or challenge. 

2. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Do 

you agree that the destruction of many of the world’s idyllic places is really 

inevitable? Why? Why not? 

3. There is too much emphasis on winning in sport today. Agree or challenge. 

4. Should people whose lifestyle choices (smoking, obesity, etc.) have damaged 

an organ be given the chance of an organ transplant? What other ethical issues 

are related to transplantation? 

5. What transport developments will take place in the next fifty years? Why will 

these happen? 

6. Children’s books can never be considered great works of literature. Do you 

agree? Why? Why not? 

7. Do you agree with the statement that architecture should speak of its time and 

place, but yearn for timelessness. Why? Why not? 

8. Comment on the quote: “There are no secrets to success. It is the result of 

preparation, hard work, and learning from failure”. Colin Powell 

9. What do you understand by the term globalization? Is globalization a good 

thing? 

10. Modern and contemporary art is not real art. Some of it could have been done 

by young children. Agree or challenge.  

11. Psychology says: If someone becomes angry over silly or petty things, it means 

they need love. 

12. Comment on the quote: “A fish only discovers its need for water when it is no 

longer in it. Our own culture is like water to a fish. It sustains us. We live and 

breathe through it.” Dr F. Trompenaars. 

13. People rely on technology too much these days. Do you agree? Why? Why 

not? 

14. “You get what you pay for”. Do you think this statement is true for education 

in your country? 

15. Comment on the statement: The world is a book and those who do not travel 

read only one page. 

16. Soon medical advances will allow people to live to a very old age. Is this 

desirable? Why? Why not? 



17. Comment on the quote: “Fashion you can buy, but style you possess. The key 

to style is learning who you are, which takes years. There’s no how-to road 

map to style. It’s about self-expression and, above all, attitude.” Iris Apfel. 

18. Is the latest technology always an improvement? Can you give any examples 

when it hasn’t been? Does technology contribute to the happiness of mankind? 

19. Comment on the quote: “Creativity is seeing what others see and thinking what 

no one else ever thought”. Albert Einstein. 

20. Do you agree that newspapers will soon be a thing of the past? Why? Why 

not? What other media might replace them? 

21. Comment on the quote: “Your work is going to fill a large part of your life, and 

the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And 

the only way to do great work is to love what you do”. Steve Jobs 

22. What do you know about the juvenile justice system in our society? Is there a 

difference between the reality of juvenile crime and the public perception of 

juvenile crime in our country? 

23. Comment on the statement: Families are like branches on a tree. We grow in 

different directions yet our roots remain as one. 

24. The scientist is not a person who gives the right answers, he is the one who 

asks the right questions. Agree or challenge. 

25. Comment on the statement: In journalism there has always been a tension 

between getting it first and getting it right. 

26. To tackle climate change you don’t have to reduce your quality of life, but you 

do have to change the way you live.  

27. Comment on the quote: “Education is not the learning of facts, but the training 

of the mind to think”. Albert Einstein 

28. The truth of your character is expressed through the choice of your actions. Do 

you agree? Why? Why not? 

29. Comment on the statement: Advertising is the art of convincing people to 

spend money they don’t have on something they don’t need.  

30. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Do 

you agree? Why? Why not? 

 


