КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Iнститут фiлологiї
Кафедра германської фiлологiї та перекладу

ПРОГРАМА
комплексного пiдсумкового екзамену зi спецiальностi
для випускникiв ОКР "Бакалавр"
спецiальностi 035 "Фiлологiя"
спецiалiзацiї 035.044 "Германськi мови та лiтератури (переклад включно),
перша — шведська"
освiтньої програми “Захiдноєвропейська мова i лiтература та переклад
(шведська та англiйська)”

Укладач: к.фiлол.н., доц. Стасюк О.С.

Затверджено Вченою радою
Iнституту фiлологiї,
вiд
року
протокол №

КИЇВ — 2020

2
Пояснювальна записка
Програма комплексного державного iспиту з iноземної мови (першої)
та зарубiжної лiтератури за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем “Бакалавр”
розрахована на студентiв, якi закiнчують Київський нацiональний
унiверситет iменi Тараса Шевченка за денною формою навчання, i має
на метi монiторинг i оцiнку знань та умiнь, отриманих пiд час навчання
на бакалавратi (чотири роки). Комплексний державний iспит є складовою
частиною завершального етапу пiдготовки бакалаврiв за спецiальнiстю
“Фiлологiя”, а саме пiдсумковою формою монiторингу й оцiнювання
науково-теоретичної та практичної пiдготовки студентiв.
Комплексний державний iспит з iноземної мови (першої) та зарубiжної
лiтератури повинен визначити рiвень засвоєння студентами теоретичних
знань зi шведської мови i зарубiжної лiтератури та набуття практичних
навичок використання шведської мови в мiжкультурнiй комунiкацiї. Така
мета зумовила структуру екзаменацiйного бiлету, що охоплює чотири
завдання.
Структура екзаменацiйного бiлету
1. Теоретичне питання з зарубiжної лiтератури.
2. Лiнгвостилiстичний аналiз тексту (до 2000 др. знакiв).
3. Переклад шведського суспiльно-полiтичного тексту українською
мовою (до 1000 др. знакiв).
4. Спiвбесiда.
Вiдповiдно до вимог програм дисциплiн, що вивчалися, студент повинен:
— знати iсторiю шведської лiтератури;
— аналiзувати й iнтерпретувати твори художньої лiтератури, визначати
їх специфiку й мiсце в лiтературному процесi;
— знати основнi етапи та сучаснi тенденцiї розвитку шведської мови;
— володiти знаннями про фонетичний та лексичний склад, граматичну
будову та словотвiрнi можливостi шведської мови;
— бути ознайомленим iз системою функцiональних стилiв сучасної
шведської мови, знати основнi особливостi кожного функцiонального
стилю i вмiти використовувати їх на практицi;
— розумiти на слух загальний змiст та деталi оригiнальних текстiв
шведською мовою;
— розумiти загальний змiст та деталi оригiнальних текстiв рiзних
жанрiв шведською мовою;
— вiльно висловлювати власну думку шведською мовою та
аргументувати її на широке коло проблемних тем;
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— писати шведською мовою тексти рiзних жанрiв та тематики,
висловлювати у письмовiй формi власну думку щодо проблемних
питань, чiтко аргументуючи власну позицiю;
— враховувати у власному спiлкуваннi прагматичну складову
комунiкацiї, вмiти вибирати оптимальнi комунiкативнi стратегiї
та тактики для досягнення комунiкативних цiлей;
— враховувати у власному спiлкуваннi мiжкультурну складову
комунiкацiї;
— аналiзувати мовнi одиницi, визначати їх взаємодiю та
характеризувати мовнi явища i процеси, що їх зумовлюють;
— здiйснювати лiнгвiстичний аналiз текстiв рiзних стилiв i жанрiв;
— володiти навичками перекладу вузькоспецiалiзованих фахових
текстiв зi шведської мови на українську.
До складання пiдсумкового екзамену допускаються студенти, якi виконали
всi вимоги навчального плану.
Для проведення пiдсумкового екзамену та захисту квалiфiкацiйних
робiт щорiчно створюється спецiальна державна екзаменацiйна комiсiя,
головою якої є запрошений незалежний фахiвець з лiнгвiстики.
Змiст програми
Орiєнтовний перелiк теоретичних питань з зарубiжної
лiтератури
1. Свiт середньовiчної Скандинавiї в поемi Е. Тегнера “Сага про
Фрiтьйофа”: iсторичне та мiфологiчне.
2. Поезiя шведського романтизму: художнi образи, теми, мотиви.
3. Контамiнацiя художнiх течiй реалiзму та натуралiзму у драматургiї
А. Стрiндберга.
4. Неоромантизм у шведськiй лiтературi та творчiсть С. Лагерлеф.
5. Жанр новели у шведськiй лiтературi першої половини XX столiття:
проблематика та стилiстика.
6. Шведський психологiчний роман доби модернiзму (Я. Седерберг).
7. Вiд модернiзму до постмодернiзму: художня рецепцiя мiфу у
творчостi Е. Юнсона та П. Лагерквiста.
8. Поема Г. Мартiнсона “Анiара” як шведська антиутопiя XX столiття.
9. Жанрове i тематичне розмаїття лiрики Т. Транстремера.
10. Лiтература для дiтей та юнацтва у Швецiї та ареал її впливу
(С. Лагерлеф, А. Лiндгрен, Ф. Бакман).
11. “Магiчний реалiзм” у творчостi М. Аксельссон.
12. Психологiзм шведської лiтератури другої половини XX столiття
(Т. Лiндгрен).
13. Тiлесний код сучасної жiночої прози Швецiї (М. Германсон,
К. Фалькенланд).
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14. Сучасний етап розвитку шведського роману (Ф. Бакман,
Ю. Юнассон).
15. Шведськi лiтературнi мiфи у XXI столiттi: вiд “Пеппi Довгапанчоха”
А. Лiндгрен до “Дiвчини з татуюванням дракона” С. Ларссона.
Орiєнтовний перелiк тем для спiвбесiди
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Здоровий спосiб життя i спорт.
Шведськi митцi.
Способи проведення вiльного часу.
Робота — рай чи пекло?
Щастя. Дослiдження щастя.
Природа i людина.
Звички i шкiдливi звички.
Полiтична система Швецiї.
Регiони Швецiї.
Шведське кiномистецтво.
Шведськi кулiнарнi традицiї.
Iсторiя Швецiї i України: точки дотику.
Правда i неправда.
Туризм. Космiчний туризм. Вiртуальний туризм.
Шведськi свята, звичаї, традицiї.

Вiдповiдно до вимог програм дисциплiн, що вивчалися, студент повинен:
— демонструвати теоретичнi знання з теорiї та iсторiї шведської мови;
— аналiзувати соцiальнi рiзновиди шведської мови, описувати
соцiолiнгвальну ситуацiю;
— мати системнi знання про основнi тенденцiї розвитку шведської
лiтератури вiд давнини до XXI столiття, еволюцiю напрямiв, жанрiв
i стилiв, чiльних представникiв та художнi явища;
— вiльно, гнучко й ефективно використовувати шведську мову в
уснiй та письмовiй формi, у рiзних жанрово-стильових рiзновидах
i регiстрах спiлкування (офiцiйному, неофiцiйному, нейтральному),
для розв’язання комунiкативних завдань у рiзних сферах життя;
— створювати уснi й письмовi тексти рiзних жанрiв i стилiв шведською
мовою;
— аналiзувати мовнi одиницi, визначати їх взаємодiю та
характеризувати мовнi явища i процеси, що їх зумовлюють;
— аналiзувати й iнтерпретувати твори художньої лiтератури, визначати
їх специфiку й мiсце в лiтературному процесi;
— здiйснювати лiнгвiстичний аналiз текстiв рiзних стилiв i жанрiв;
— збирати, аналiзувати, систематизувати й iнтерпретувати мовнi
факти, iнтерпретувати й адекватно перекладати (з української мови
шведською та навпаки) уснi й письмовi тексти рiзних стилiв i жанрiв.

5
Методичнi вказiвки щодо оцiнювання
За
100-бальною
шкалою
90–100
75–89
60–74
1–59

За
нацiональною За шкалою ECTS
шкалою
5 (вiдмiнно)
A (90–100)
4 (добре)
B (85–89)
C (75–84)
3 (задовiльно)
D (65–74)
E (60–64)
2 (незадовiльно)
FX (35–59)
F (1–34)

Оцiнка “вiдмiнно” виставляється за умови одержання випускником
оцiнки “вiдмiнно” з усiх завдань бiлету, або однiєї “добре” з iншими
“вiдмiнно”.
Оцiнка “незадовiльно” виставляється за умови одержання випускником
двох i бiльше назадовiльних оцiнок з чотирьох завдань.
Критерiї оцiнювання
При виставленнi оцiнки з теоретичного питання та лiнгвостилiстичного
аналiзу тексту враховується змiстовнiсть i ґрунтовнiсть вiдповiдi, повне
висвiтлення теоретичної проблеми, форма її презентацiї, наведення
прикладiв, аргументацiї, фахова та лiнгвiстична компетенцiя студентiв,
володiння термiнологiчним апаратом, вiтається творчий пiдхiд до аналiзу
проблеми.
При виставленнi оцiнки за переклад тексту враховується повнота
розумiння тексту, адекватнiсть перекладу згiдно з функцiєю тексту,
лексична, граматична та стилiстична коректнiсть перекладу.
При виставленнi оцiнки за спiвбесiду враховується повнота розкриття
теми, вмiння вiльно та аргументовано висловлювати власну точку
зору, лексична рiзноманiтнiсть, стилiстична вiдповiднiсть, фонетична та
граматична коректнiсть мовлення.
Оцiнка вiдмiнно передбачає:
— повне володiння студентом знаннями та вмiннями, зазначеними у
списку загальних компетенцiй;
— вичерпнi та обґрунтованi вiдповiдi на питання бiлету;
— вiдсутнiсть помилок пiд час вiдповiдей на основнi та додатковi
питання.
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Оцiнка добре передбачає:
— практично повне володiння знаннями та вмiннями, зазначеними у
списку загальних комепетенцiй;
— в цiлому чiткi i послiдовнi вiдповiдi на питання бiлету;
— незначнi помилки пiд час вiдповiдей на основнi та додатковi питання.
Оцiнка задовiльно передбачає:
— часткове володiння знаннями та вмiннями, зазначеними у списку
загальних компетенцiй;
— фрагментарнi вiдповiдi на питання бiлету;
— помилки пiд час вiдповiдей на основнi та додатковi питання.
Оцiнка незадовiльно передбачає:
— неволодiння знаннями та вмiннями, зазначеними у списку загальних
компетенцiй;
— неспроможнiсть дати вiдповiдi на питання бiлету;
— значнi помилки пiд час вiдповiдей на основнi та додатковi питання.
Усi завдання пiдсумкового екзамену є рiвнозначними за їх внеском до
загальної оцiнки за екзампiдсумкового екзамену є рiвнозначними за їх
внеском до загальної оцiнки за екзамен.
Рекомендована лiтература
1. Линелл П. Язык и человек. Проблемы языка, мышления и
коммуникации : Пособие по швед. яз. / Пер Линелл. — М. : Высш.
шв., 1983. — 251 с.
2. Романовская И.В. Шведская лексикология : учеб. пособие для
студентов гуманитарных факультетов / Ирина Валерьевна
Романовская, Светлана Васильевна Криворучко. — Петрозаводск :
Изд-во ПетрГУ, 2013. — 56 с.
3. Чекалкина Е.М. Шведский язык. Справочник по грамматике /
Е.М. Чекалкина, Е.Л. Жильцова. — М. : Живой язык, 2009. — 224 с.
4. Aftonbladet
[Електронний
https://www.aftonbladet.se

ресурс].

—

Режим

доступу

:

5. Bakhtiari M. Kalla det vad fan du vill / Marjaneh Bakhtiari. — Stockholm :
Ordfront, 2006. — 298 s.
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6. Barthélemy A. Sverige på svenska. Övningsbok / Antonia Barthélemy. —
Lund : Antonia Barthélemy och Kursverksamhetens förlag, 1993. — 115 s.
7. Bergman G. Kortfattad svensk språkhistoria / Gösta Bergman. —
Stockholm : Prisma, 1984. — 256 s.
8. Bolander M. Funktionell svensk grammatik / Maria Bolander. —
Stockholm : Liber, 2001. — 177 s.
9. Cassirer P. Stilistiken / Peter Cassirer. — Ödåkra : Retorikförlaget,
2015. — 221 s.
10. Dagens nyheter
https://www.dn.se

[Електронний ресурс]. — Режим доступу :

11. Elert C.-C. Allmän och svensk fonetik / Claes-Christian Elert. —
Stockholm : Norstedt, 2000. — 172 s.
12. Ernby B. Norstedts första svenska ordbok : 18.000 ord och fraser / Birgitta
Ernby, Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren. — Stockholm : NE
Nationalencyklopedin, 2016. — 793 s.
13. Ernby B. Norstedts första svenska ordbok Arbetsbok / Birgitta Ernby,
Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren. — Stockholm : Liber, 2006. —
56 s.
14. Ernby B. Norstedts första svenska ordbok Övningshäfte / Birgitta Ernby,
Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren. — Stockholm : Liber, 2001. —
24 s.
15. Gratis-Ordbok.se
[Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://gratis-ordbok.se
16. Hellstam D. Sverige på svenska / Dagmar Hellstam. — Stockholm :
Folkuniversitetets förlag, 1992. — 264 s.
17. Holm B. Deskriptiv svensk grammatik / red. av Britta Holm, Elizabeth
Nylund. — Stockholm : Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993. — 211 s.
18. Ingo R. Från källspråk till målspråk : Introduktion i översättningsvetenskap
/ Rune Ingo. — Lund : Studentlitteratur, 1991. — 284 s.
19. Jakobsson U. Forskningens termer och begrepp : en ordbok / Ulf
Jakobsson. — Lund : Studentlitteratur, 2011. — 174 s.
20. Klingspor R. Svenskt avstavningslexikon / Richard Klingspor. —
Stockholm : Tryckeriförlaget, 1985. — 358 s.
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21. Köhler P.O., Messelius U. Natur och Kulturs stora svenska ordbok / Per
Olof Köhler, Ulla Messelius. — Stockholm : Natur & Kultur Läromedel,
2006. — 1247 s.
22. Lagerholm P. Stilistik / Per Lagerholm. — Lund : Studentlitteratur,
2008. — 412 s.
23. Lengqvist I. Svenska för vuxna : uttal / Inger Lengqvist. — Stockholm :
Almqvist & Wiksell, 1999. — 40 s.
24. Levy Scherrer P. Rivstart : svenska som främmande språk. B1 + B2,
Textbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. — Stockholm : Natur
och kultur, 2009. — 239 p.
25. Levy Scherrer P. Rivstart : svenska som främmande språk. B1 + B2,
Övningsbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. — Stockholm : Natur
och kultur, 2009. — 160 p.
26. Levy Scherrer P. Rivstart : svenska som främmande språk. B2 + C1,
Textbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. — Stockholm : Natur
och kultur, 2017. — 351 s.
27. Levy Scherrer P. Rivstart : svenska som främmande språk. B2 + C1,
Övningsbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. — Stockholm : Natur
och kultur, 2017. — 207 s.
28. Lexin
[Електронний
http://lexin.nada.kth.se

ресурс].

—

Режим

доступу

:

29. Lindqvist Y. Gränslösa texter : perspektiv på översättning / Yvonne
Lindqvist. — Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2007. — 198 s.
30. Lindqvist Y. Översättning som social praktik / Yvonne Lindqvist. —
Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2002. — 252 s.
31. Lönnqvist B. Översättning som kulturöverföring : rysk-svenska och svenskryska översättningsproblem / redaktör : Barbara Lönnqvist. — Åbo : Åbo
akad:s förl., 1993. — 163 s.
32. Luthman H. Svenska idiom: 4500 vardagsuttryck / Hans Luthman. —
Lund : Folkuniversitetets förlag, 2006. — 181 s.
33. Lyttkens I.A. Svensk Uttals-Ordbok — Primary Source Edition / Ivar Adolf
Lyttkens. — Charleston : Nabu Press, 2014. — 458 s.
34. Malmberg B. Svensk fonetik / Bertil Malmberg. — Lund : LiberLäromedel,
1980. — 147 s.
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35. Marklund Sharapova E. Norstedts stora ryska ordbok : Rysk-svensk/svenskrysk / Elisabeth Marklund Sharapova. — Stockholm : Norstedts, 2012. —
1800 s.
36. Milanova D.E. Rysk/Svensk ordbok ca 50.000 ord; okolo 50.000 slov / Diza
Eduardovna Milanova. — Stockholm : Iventus, 1994. — 959 s.
37. Milanova D. Svensk/Rysk ordbok 63.500 slov; 63.500 ord / Diza
Milanova. — Stockholm : Iventus, 1994. — 760 s.
38. Myndigheternas skrivregler.
— Stockholm : Regeringskansliet ;
Statsrådsberedningen, 2004. — 115 s.
39. NE:s svenska ordbok 72 000 ord och fraser.
Nationalencyklopedin, 2017. — 1471 s.

— Stockholm : NE

40. The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the
North Germanic Languages / Ed. by Oskar Bandle (main editor). — Berlin;
N.Y. : Walter de Gruyter, 2005. — Vol. 1. — P. 1–1057.
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