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Пояснювальна записка

Програма комплексного пiдсумкового iспиту з захiдноєвропейської
мови i лiтератури (перша мова) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем
“Магiстр” 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 в магiстратурi (чотири семестри). Комплексний пiдсумковий
iспит є складовою частиною завершального етапу пiдготовки магiстрiв
за спецiальнiстю “Фiлологiя”, а саме пiдсумковою формою монiторингу й
оцiнювання науково-теоретичної та практичної пiдготовки студентiв.

Комплексний пiдсумковий iспит з захiдноєвропейської мови i
лiтератури (перша мова) має на метi встановити рiвень володiння
практичними навичками користування шведською мовою, що складають
набуту в процесi навчання комунiкативну компетенцiю магiстрантiв;
наявнiсть у магiстрантiв знань про теоретичнi засади провiдних галузей
лiнгвiстики, а також володiння сукупнiстю сучасних методiв i пiдходiв до
вивчення мови. Така мета зумовила структуру екзаменацiйного бiлету, що
охоплює чотири завдання:

Структура екзаменацiйного бiлету

1. Теоретичне питання з зарубiжної лiтератури.
2. Теоретичне питання з лiнгвiстичних та перекладознавчих дисциплiн.
3. Прагмакомунiкативний аналiз тексту (до 2000 др. знакiв).
4. Письмовий переклад тексту шведськомовної статтi (уривку)

українською мовою (до 1000 др. знакiв).

Вiдповiдно до вимог опису освiтньої програми студент повинен:

— демонструвати належний рiвень володiння шведською мовою для
реалiзацiї письмової та усної комунiкацiї, зокрема в ситуацiях
професiйного й наукового спiлкування;

— застосовувати знання про експресивнi, емоцiйнi, логiчнi засоби мови
та технiку мовлення для досягнення запланованого прагматичного
результату й органiзацiї успiшної комунiкацiї;

— аналiзувати, порiвнювати i класифiкувати рiзнi напрямки i школи в
лiнгвiстицi та лiтературознавствi;

— оцiнювати iсторичнi надбання та новiтнi досягнення фiлологiчної
науки;

— характеризувати теоретичнi та практичнi аспекти конкретної
фiлологiчної галузi;

— демонструвати поглибленi знання з обраної фiлологiчної
спецiалiзацiї;
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— створювати, аналiзувати i редагувати тексти рiзних стилiв та жанрiв;
— перекладати тексти iз урахуванням мовної та культурної специфiки

автора тексту та його реципiєнтiв.

До складання пiдсумкового iспиту допускаються студенти, якi виконали
всi вимоги навчального плану.

Для проведення пiдсумкових iспитiв та захисту квалiфiкацiйних робiт
щорiчно створюється спецiальна державна екзаменацiйна комiсiя, головою
якої є запрошений незалежний фахiвець з лiнгвiстики.

Орiєнтовний перелiк теоретичних питань з лiтератури

1. Уроки культурно-iсторичного аналiзу I. Тена у розвитку сучасної
лiтературно-критичної думки.

2. Iдеї Герберта Маркузе як аналiтична призма критики прози Стiґа
Ларссона.

3. Значення психоаналiзу З. Фройда в iнтерпретацiї творiв
захiдноєвропейського модернiзму.

4. Архетипна критика Юнга та її завдання в аналiзi сучасного
лiтературного процесу.

5. Фемiнiстична критика як ресурс рецепцiї шведської жiночої прози.
6. Критерiї оцiнки лiтературного твору за Роланом Бартом (“Вiд твору

до тексту”).
7. “Поетика вiдкритого твору” У. Еко як функцiонал критичної оцiнки

сучасної шведської прози.
8. Французька тематологiя та принципи конструювання тематичної

сiтки.
9. Дихотомiчна теорiя мотиву: Алан Дандес i Iгор Сiлантьєв.

10. Родо-видо-жанрова вертикаль лiтературного твору.
11. Архiтектонiка лiтературного твору: сюжетнi елементи, композицiйнi

елементи.
12. Лiтературний напрям. Характеристика одного з лiтературних

напрямiв.
13. Художнiй образ та його класифiкацiя. Образ i ейдос у зiставленнi.
14. Теорiя актантiв Греймаса. Мiфiчна актантна схема.
15. Сюжет i фабула в теорiї росiйських формалiстiв та в наш час.

Орiєнтовний перелiк теоретичних питань з лiнгвiстики та
перекладознавчих дисциплiн

1. Контрастивна лiнгвiстика як галузь сучасного мовознавства.
2. Термiнологiчний апарат контрастивної лiнгвiстики.
3. Методологiя контрастивної лiнгвiстики.
4. Ринок перекладу у Швецiї та в Українi.
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5. Професiйнi об’єднання перекладачiв у Швецiї та в Українi.
6. Перекладацька етика.
7. Перекладацька компетенцiя та її субкомпетенцiї.
8. Моделi перекладу.
9. Риторика: iсторiя та сучаснiсть.

10. Персуазивна аргументацiя.
11. Мова, дiалект, соцiолект — проблема термiнологiчного

розмежування.
12. Дiалектне членування шведської мови.
13. Сучаснi тенденцiї розвитку шведських дiалектiв.
14. Мiжкультурна комунiкацiя: шведсько-українська перспектива.
15. Методика редагування перекладiв.

Методичнi вказiвки щодо оцiнювання

За 100-бальною
шкалою

За нацiональною
шкалою

За шкалою ECTS

90–100 5 (вiдмiнно) A (90–100)
75–89 4 (добре) B (85–89)

C (75–84)
60–74 3 (задовiльно) D (65–74)

E (60–64)
1–59 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 теоретичних питань та
прагмакомунiкативного 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.
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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.

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.
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