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Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації Іноземна мова (англійська) 

для студентів спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова 

та література для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Упорядники: 

д.ф.н. професор А.В. Гайдаш, к.ф.н., доцент Редька І.А., к.ф.н., доцент Чернікова 

О.І.,  к.ф.н., доцент Яковенко І.В., к.п.н., доцент Матвєйченко В.В., к.ф.н., 

доцент Торговець Ю.І., ст. викладач Хайдар Є.М., викладач Білоконь В.В. – 25 с. 
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Пояснювальна записка1 

 

Кваліфікаційний іспит зі спеціалізації «Іноземна мова (англійська)» покликаний виявити 

рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, глибину професійних знань, вмінь та 

навичок студента та рівень підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації враховує перевірку рівня 

сформованості компетентностей згідно освітньо-професійної програми: 035.01.01 Українська 

мова та література, якими має володіти вчитель англійської мови: ФК-6, ФК-13, а також 

досягнення таких програмних результатів навчання: ПРН-З-6, ПРН-З-10, ПРН-У-4, ПРН-С-1, 

ПРН-С-3. 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Іноземна мова (англійська)» має інтегративний 

характер, що об’єднує навчальні дисципліни вибіркової частини «Іноземна мова (англійська)» 

освітньо-професійної програми: «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретичний 

курс іноземної мови», «Література країн, мова яких вивчається», «Критичне читання 

іноземною мовою» та «Методика навчання іноземної мови».  

 Метою навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є 

формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну та соціокультурну компетенції, що 

забезпечать уміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних 

ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування, розвивати у 

студентів здатність до самооцінки та самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити 

курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного професійного росту; формувати у 

студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами 

навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. 

Матеріали курсу також сприяють розвитку здібностей студентів використовувати іноземну 

мову у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вдосконаленню умінь і навичок в 

англомовному міжкультурному спілкуванні в різноманітних сферах життєдіяльності, що 

сприятиме інтеграції українського суспільства до світової спільноти. 

 Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс (англійська мова)» – 

розкрити особливості граматичної системи англійської мови, закономірності функціонування 

                                                 
1 *Примітка. На випадок продовження карантинних заходів із запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, можливе уточнення особливостей проведення підсумкової атестації. 
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граматичних явищ у мові, презентувати способи їх теоретичного аналізу та інтерпретації; 

показати загальні принципи розвитку мови. 

Вивчення цього курсу поглиблює загально-філологічну підготовку; сприяє розумінню 

студентами структури та системи англійської мови; показує причини та шляхи утворення тих 

специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану. Вищезазначений курс є 

інтегрованим і ґрунтується на основі підходів щодо удосконалення системи формування 

практичної готовності бакалаврів до викладацької та науково-педагогічної діяльності.  

Мета курсу «Література країн, мова яких вивчається» полягає в ознайомленні 

студентів з основними етапами розвитку літератур Великобританії та США в історичному та 

соціокультурному контекстах, у вивченні провідних англомовних художніх текстів різних 

епох і жанрів, у формуванні літературознавчих та інтерпретаційних компетенцій студентів.  

Мета навчальної дисципліни Критичне читання іноземною мовою – продовжувати 

формувати у студентів філологічне бачення особливостей побудови англомовних 

різножанрових текстів, функціонування мовленнєвих явищ у їх межах та вмінь робити 

висновки щодо прочитаного засобами англійської мови. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання іноземної мови» є 

формування у студентів світогляднoї та професійно-методичної компетентностей вчителя 

іноземної мови. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання іноземної мови» 

студент повинен знати: 

●  психолого-педагогічні основи навчального процесу у школі та специфіки їхнього 

використання у процесі професійної діяльності; 

● основні поняття педагогічної техніки, прийоми професійно-педагогічного 

самовдосконалення, культуру педагогічного спілкування; 

● основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов; 

●  навчально-методичні комплекси з іноземних мов; 

●  сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції; 

●  інноваційні методичні технології навчання іноземних мов; 

●  форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, 

мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій; 

●  основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання 

іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів; 

●  основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, 

основній і старшій школі. 

та вміти: 
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● реалізовувати основні функції аналізу, організації, контролю, самоконтролю в процесі 

організаційно-методичної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та інших видів 

діяльності. 

Кваліфікаційні іспити з англійської мови повинен виявити знання як основних, так і 

допоміжних лінгвістичних дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання 

обов’язкової та додаткової спеціальної літератури, належне володіння практичними 

навичками таких видів іншомовної мовленнєвої діяльності як: аудіювання, читання, говоріння 

та письмо. 

Форма проведення кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Іноземна мова 

(англійська)» – усна. 

Структура екзаменаційного білета: 

І.  Монологічне мовлення із елементами спонтанної діалогічної комунікації. 

ІІ. Теоретичне питання або інтегроване практичне завдання. 

ІІІ. Теоретичне питання націлене на виявлення теоретичних знань у межах  навчальної 

дисципліни «Методика навчання іноземної мови».  

Набуті знання та вміння оцінюються за критеріями:  

За кожне питання випускник може максимально отримати 30 (40) балів. 

Перше питання – з Практики усного та писемного мовлення. 

40-35 балів ‒студент вільно і повно володіє мовним матеріалом в усіх його аспектах з 

фонетики, лексики і фразеології, морфології, морфеміки та словотвору, синтаксису, здатний 

донести цей матеріал до свідомості інших, аргументуючи будь-яке його положення; виявляє 

творчі здібності в опрацюванні поставленої проблеми; уміє грамотно коментувати логіку 

питання, кваліфіковано веде дискусію. При висвітленні розмовної теми студент не допускає 

фактичних і мовленнєвих помилок. 

34-29 бали ‒ студент засвідчує високий рівень осмислення вивченого, спроможний 

логічно, аргументовано, чітко, точно і вільно висловлювати власні думки, не допускає 

фактичних помилок. Спостерігається уміння коментувати певні події, встановлювати логічні 

зв'язки. Мовлення чітке, логічне, хоча допускаються незначні мовленнєві помилки. 

28-21 балів ‒ студент досить послідовно і логічно розкриває розмовну тему, проте не 

може обґрунтувати висловлені думки, проявляє поверховість суджень, не вміє пояснити суті 

конкретних граматичних та словотвірних явищ, не може самостійно визначити специфіку 

слова як частини мови, неточно дає визначення окремих мовних фактів; відповідає на 

більшість запитань, що конкретизують відповідь; може навести окремі завчені мовні кліше та 

конструкції, проте не завжди точно. У відповіді допускає до  4-х фактичних, 5-ти мовленнєвих 

помилок. 
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20-1 балів - відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення, студент допускає 

істотні помилки у демонстрації розмовної теми, не володіє відповідною лексикою у повному 

обсязі, порушує логіку відповіді, відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи 

окремі факти.  Інколи звучать завчені напам'ять фрази, які випускник не може чітко пояснити; 

відсутні приклади, допускаються грубі фактичні помилки. Висловлювання студента «бідне», 

спрощене, містить 7 мовленнєвих огріхів. 

Друге питання може базуватися на знаннях з дисциплін «Теоретичний курсу іноземної 

мови», «Література країн, мова яких вивчається» або «Критичне читання іноземною 

мовою". 

«Теоретичний курс іноземної мови» розкриває рівень володіння студентом 

теоретичними питаннями другої іноземної мови і стосується граматичної та комунікативної 

іншомовної компетенцій студентів. Оцінка знань випускників з дисциплін є комплексною, 

становить еквівалент усієї сукупності теоретичних відомостей, умінь і навичок, набутих у 

процесі вивчення практичної та теоретичної граматики. 

30-25 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і виявляє глибокі 

ґрунтовні знання з певної граматичної теми, її теоретичні аспекти та практичне втілення. 

24-20 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає відповідь на 

поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з дисциплін, демонструє розуміння 

іноземної мови та її зв’язку з іншими дисциплінами гуманітарного циклу. 

19-15 балів – випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово сприймає зміст, 

не завжди може самостійно проаналізувати запропонований матеріал.  

14-1 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано орієнтується у 

навчальному граматичному матеріалі, не зміг самостійно проаналізувати запропоноване 

граматичне явище. 

У відповідях на питання з курсу «Література країн, мова яких вивчається» студенти 

повинні демонструвати знання основних фактів, понять, чинників та тенденцій літературного 

процесу у Великобританії та США, обізнаність із змістом та сюжетними лініями творів 

провідних англійських та американських письменників, характеризувати специфічні риси 

різних періодів у літературах Великобританії та США, орієнтуватися в основних 

літературознавчих термінах та вміти їх застосовувати для аналізу художнього твору. 

30-25 балів – студент/ка розкриває сутність теоретичного питання системно та 

ґрунтовно, супроводжуючи відповідь словесними  ілюстраціями та прикладами з прозового 

або поетичного тексту, демонструє повну обізнаність із літературознавчою термінологією й 

здійснює ґрунтовний аналіз та інтерпретацію художнього твору. 
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24-20 балів – студент/ка розкриває сутність теоретичного питання достатньо повно та 

системно, демонструє вміння аналізу художнього твору та належну обізнаність із 

літературознавчою термінологією, при використанні спеціальних термінів допускає одну-дві 

незначних помилки.  

19-15 балів – студент/ка розкриває сутність теоретичного питання частково і  не зовсім 

логічно,  наведення  словесних  ілюстрацій викликає ускладнення, демонструє обізнаність із 

основними прийомами аналізу та інтерпретації літературного твору але застосовує їх не 

завжди доцільно, допускає суттєві помилки при використанні спеціальної термінології, 

відповідь є фрагментарною, непослідовною. 

14-1 балів – студент/ка демонструє у відповіді принципове нерозуміння основних 

аспектів проблеми, не може розкрити сутності питання та навести відповідні приклади, 

демонструє повну необізнаність із прийомами аналізу та інтерпретації художнього твору, не 

володіє спеціальною термінологією і не використовує її у відповіді. 

Питання з дисципліни «Критичне читання іноземною мовою" стосується вміння 

критичного аналізу тексту певного стилю мовлення/жанру. 

30-25 балів – випускник вільно висловлюється щодо змісту прочитаного тексту, викладає 

матеріал логічно, послідовно, трансформує одержану інформацію, добирає переконливі 

аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої 

інформації для втілення власних умовиводів на окреслену проблему; демонструє знання 

лексики прочитаного тексту та виявляє вміння його аналізувати, демонструє обізнаність із 

літературно-критичними джерелами і вміння користуватися ними, а також спроможність 

мислити нестандартно, давати оригінальне тлумачення проблем, здатність самостійно 

інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на основі конкретного матеріалу. 

24-20 бали – випускник володіє матеріалом, самостійно будує послідовне, повне, логічно 

викладене висловлювання, однак припускається окремих недоліків: здебільшого це 

відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації. 

19-15 бал – випускник передає основний зміст прочитаного тексту, відповідає 

осмислено, самостійно, але при цьому володіє елементарними навичками аналізу, за обсягом 

висловлювання сягає норми, його виклад загалом зв’язний, але відсутня самостійність 

суджень, їх аргументованість. 

14-1 балів – студент не формулює чіткої відповіді щодо змісту прочитаного тексту, 

висловлювання є лише набором фраз, які між собою не поєднуються за змістом, є 

непослідовними, відсутні факти, важливі для розуміння думки. 

Третє питання має за мету перевірити рівень засвоєння теоретичних знань у межах  

навчальної дисципліни «Методика навчання іноземної мови». 
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Третє  питання оцінюється за критеріями: 

● відповідність змісту; 

● повнота і ґрунтовність викладу; 

● доказовість викладу; 

● термінологічна коректність. 

№ Критерії 

оцінювання 

Шкала оцінювання  

 30-25 балів  24-20 бали 19-15 бали  14-1 бали 

1. Відповідніст

ь змісту 

Відповідь 

студента 

повністю 

відповідає 

змісту питання. 

Усі основні 

проблеми 

визначені чітко. 

Відповідь 

студента в 

основному 

відповідає 

змісту питання. 

Не всі основні 

проблеми 

визначені чітко. 

Відповідь 

студента лише 

частково 

відповідає змісту 

питання. Основні 

проблеми 

визначені 

нечітко. 

Відповідь 

студента не 

відповідає 

змісту 

питання. 

Основні 

проблеми не 

визначені. 

2. Повнота і 

ґрунтовність 

викладу 

Основні 

проблеми 

повністю і 

ґрунтовно 

розкриті. 

Основні 

проблеми 

розкриті не 

досить 

повно і 

ґрунтовно.  

Основні 

проблеми 

розкриті лише 

частково і без 

належної 

глибини. 

Основні 

проблеми не 

розкриті. 

3. Доказовість 

викладу 

Студент 

демонструє 

високий рівень 

доказовості 

викладу 

матеріалу з 

питання. Він 

може викласти 

свою точку зору 

з проблем, що 

обговорюються. 

Студент 

викладає 

матеріал, в 

основному 

аргументуючи 

методичні 

положення. Він 

відчуває 

труднощі у 

викладенні своєї 

точки зору щодо 

ряду проблем.  

Студент викладає 

матеріал, майже 

не аргументуючи 

методичні 

положення. Він 

не має своєї 

точки зору щодо 

більшості 

проблем. 

Доказовість 

викладу 

матеріалу і 

самостійні 

міркування 

відсутні. 

4. Термінологі

чна 

коректність  

Студент досить 

вільно й 

коректно 

користується 

методичною 

термінологією. 

Він володіє 

повним запасом 

методичних 

термінів. 

Студент в 

основному 

правильно 

використовує 

методичну 

термінологію. 

Невелика 

кількість 

термінологічних 

помилок не 

перешкоджає 

розумінню 

змісту 

викладеного. 

Студент допускає 

значну кількість 

термінологічних 

помилок, що 

ускладнює 

розуміння змісту 

викладеного. Він 

володіє 

обмеженим 

запасом 

методичних 

термінів. 

Студент майже 

не 

користується 

методичною 

термінологією. 

Його запас 

методичних 

термінів 

мінімальний. 
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Структура курсу дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» 

Риси особистості.  

Про себе. Інтереси молодих людей в англомовних країнах та Україні. Проблеми молодих 

людей в англомовних країнах та в Україні. Зовнішність та характер. Зовнішність мого друга.  

Родинне життя.  

Родинні стосунки. Традиції одруження та вінчання в англомовних країнах та в Україні. 

Виховання дітей. Проблеми в родині. Сім'я, де один з батьків.  

Студентське життя та навчання.  

Моє навчання в університеті. Шляхи та способи навчання. На уроці англійської мови. 

Мови світу. Робочий день студента. Відомі університети. Кембридж. Відомі університети. 

Оксфорд. Відомі університети. Гарвард. Вихідний день студента. Візит до театру.  

Немає кращого місця, ніж вдома / вдома найкраще.  

Дома та ведення домашнього господарства в Україні. Умови життя. Всередині будинку. 

Студентський гуртожиток. Ведення домашнього господарства. 

Різноманітні місця.  

Європейська країна, яку б я хотів відвідати. Похід на пікнік. На морському узбережжі. 

Рідне місто/ село. Відвідування цікавих місць міста Києва.  Міське та сільське життя. 

Їжа та її приготування.  

Їжа та напої. Відвідування кафе, ресторану. Звички харчування в англомовних країнах та 

в Україні. Різні типи закладів харчування в англомовних країнах та в Україні. Моя улюблена 

страва, рецепт. Улюблена їжа англійців. Улюблені напої англійців. Ресторани Лондона. 

Поведінка за столом. 

Столиці англомовних країн.  

Лондон. Цікаві місця. Нью-Йорк. Велике яблуко. Цікаві місця. Київ – столиця України.  

Поїздки.  

Поїздки літаком, морем, залізницею. Мандрівка на машині, велосипеді, „автостопом”. 

Вид транспорту, що найбільше мені подобається. 

Відпочинок і спорт.  

Літні та зимові види спорту. Спорт та ігри, які популярні в англомовних країнах. 

Олімпійські ігри.  

Україна та українці.  

Географічне положення. Клімат. Довгий шлях до незалежності. Українські традиції та 

свята. Міста України. Відомі люди України.  

Світ навколо нас.  
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Природа та захист навколишнього середовища. Промисловість та сільське господарство. 

Проблеми захисту навколишнього середовища та їх вирішення. Охорона навколишнього 

середовища. Світовий екологічний Рух.  

Телебачення та кіно, їх вплив на людей 

Історія кінематографу. Жанри кіно. Кіно як засіб відображення реального життя та 

проблем сьогодення. Як  знімають фільм (етапи створення фільму та професії, пов’язані з 

кінематографом). Виховна роль кіно. Найвідоміші кінофестивалі та нагороди. 

Театр 

Театр в Україні – історія, розвиток, провідні театри та видатні актори. Мій улюблений 

актор. Візит до театру. 

Історія театру, Британський театр.  

Мистецтво 

Напрями в мистецтві. Українськi музеї мистецтв та вiдомi художники. 

Англійська школа живопису. Улюблений художник та картини. 

Ми ніколи не припиняємо вчитись.  

Система середньої освіти в Англії та Уельсі. Типи шкіл. Середня освіта в Україні. 

Проблеми виховання дітей. Дисципліна в школі.  

Англійська мова як світова мова. Світ вивчає англійську мову. Право на мову. 

Спеціальна англійська мова. Майбутнє англійської мови.   

Політична система.  

Уряд англомовних країн та України. Структура політичної системи України та 

англомовних країн. Вибори, політичні партії та рух.  

Вища освіта.  

Система вищої освіти в англомовних країнах та Україні. Студентське життя в 

британських та американських університетах.  

Робота вчителя.  

Міркування над досвідом вчителя. Головні (основні) риси хорошого вчителя. Класне 

керівництво. Проблеми дітей. 

 

Література 

1. Практика усного та писемного мовлення: збірник текстів та вправ (для студентів ІІ 

курсу) / Укл. Г.П. Шкамерда, О.Є. Карпова, Л.І. Чернуха. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 

2006. – 88с. 
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2. Практика усного та писемного мовлення : навч.-метод. Посіб. Для аудитор. Та сам 

ост. Роб. Студ. IV к. / [Уклад. А.М. Козачук, О.І. Ситник, Ю.Л. Тірошко, Н.С. Чернігівська]. – 

К. : Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 248 с. 

3. Пестрякова Н.В. 111 англійських розмовних тем: Для старшокласників та 

абітурієнтів. – Х.: Торсінг, 1999. – 288с. 

4. Практический курс английского языка: 1 курс: Учебник для студентов пед. вузов / 

Под редакцией В.Д. Аракина. - 5-е изд.., испр.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 544 

с., ил. 

5. Практический курс английского языка: 2 курс: Учебник для студентов пед. вузов / 

Под редакцией В.Д. Аракина. - 5-е изд.., испр.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 548 

с., ил. 

6. Практический курс английского языка: 3 курс: Учебник для студентов пед. вузов / 

Под редакцией В.Д. Аракина. - 5-е изд.., испр.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 504 

с., ил. 

7. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. Speak English with Pleasure / За ред. 

Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – 2-ге вид., виправлене. – Х.: Торсінг, 

2002. – 288 с. 

8. John & Liz Soars Headway Pre-intermediate Student's book.. - London Oxford University 

Press, 1991. - 143 p.  

9. John & Liz Soars Headway Pre-intermediate Work book.. - London Oxford University 

Press, 1991. - 94 p.  

10. Murphy Raymond grammar in use: a sell-study reference and practice book for 

intermediate students, with answers. - New York: Cambridge University Press. 1998. - 328 p. 

11. Періодичні англомовні видання газети Digest. 

12.   Harrison, M. Word Perfect. Vocabulary for fluency. Thomas Nelson Ltd., 1990. 

13. Calcutt, A. An A-Z of British Pop Culture. Prion Books Ltd, 2000. 

14. Crowther, J. (Ed.) Oxford Guide to British and American Culture for Learners of English. 

OUP, 1999. 

15.  Evans, V. Successful Writing Advanced. Express Publishing, 1999. 

16.  Fairfax, B. & Trzeciak, J. Listening. English for Academic Study Sseries. Person 

Education Ltd., 1999. 

17. Gerard-Sharp, L. Ideas and Issues Advanced. Chancerel International, 2000. 

18. Murphy Raymond grammar in use: a sell-study reference and practice book for 

intermediate students, with answers. - New York: Cambridge University Press. 1998. - 328 p. 

19.  Nuttall, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Macmillan Heinemann, 2000. 
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Структура курсу з дисципліни «Теоретичний курс (англійська мова)» 

«Теоретичний курс (англійська мова)» є складовою частиною нормативних дисциплін 

циклу наукової, професійної та практичної підготовки. Її вивчення передбачає розв'язання 

низки завдань фундаментальної професійної підготовки майбутніх фахівців англійської мови 

щодо опанування системою знань про морфологію і синтаксис англійської мови, зокрема 

місце граматики в мовній системі, морфологічні і синтаксичні одиниці, їх реалізацію у 

мовленнєвому потоці, частини мови, їх лексико-граматичне значення та граматичні категорії, 

види синтаксичного зв’язку тощо, а також формування у майбутніх учителів англійської мови 

вміння аналізувати граматичні явища, визначати й обґрунтовувати граматичні категорії. 

Граматична будова англійської мови. Морфологія 

1. Структурно-системна характеристика граматичної будови англійської мови. 

2. Слово. Морфема. 

3. Теорія частин мови. Самостійні та службові частини мови. 

4. Іменник. Займенник. Артикль.  

5. Дієслово. Граматичні категорії. 

Граматична будова англійської мови. Синтаксис. Прагматика 

1. Теорія словосполучення. 

2. Речення. Просте та складне речення. 

3. Висловлення. Текст. 

4. Прагматика. Дискурс. 

 

Література  

1. Гладуш Н.Ф. Теоретична граматика англійської мови в таблицях: Навчальний 

посібник. – Київ: ТОВ “ВТС Принт”, 2012. – 188 с. 

2. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 

современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. 

3. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – М.: Высшая школа, 2003. 

4. Morokhovskaya E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – Kiev: Vysca Skola, 1984. 

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

Univ. Press, 1995. 

6. Quirk Randolph, Greenbaum Sidney, Leech Geoffrey, Svartvik Jan A Grammar Of 

Contemporary English. – Longman Group Ltd. – 1992. – 922 р. 

7. Leech G.N. Principles of Pragmatics. – London, New York: Longman, 1983. 

8. Nunan D. Introducing Discourse Analysis. – London: Penguin English, 1993. 
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9. Yule G. Pragmatics. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1996.  

 

Структура курсу дисципліни «Література країн, мова яких вивчається» 

Дисципліна «Література країн, мова яких вивчається» передбачає ознайомлення 

студентів з основними етапами розвитку літератур Великобританії та США, опанування 

основними літературознавчою термінологією та принципами літературознавчого та 

лінгвістичного аналізу, розвиток практичних вмінь аналізу англомовного художнього тексту. 

British Literature 

Old English poetry. The epic poem “Beowulf”. 

Literature in Britain in the Medieval period (1066-1485). 

The English Renaissance (1485-1660): Lyric poetry, pastoral verse, the sonnet. 

The Age of Reason / Neo-Classical age (1660-1798): “Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift. 

Pre-Romantic poets.  

The flowering of Romanticism: romantic poetry of William Wordsworth. Poetry of George 

Gordon Byron and John Keats. 

Britain’s Victorian literature. 

Emerging Modernism. Modernist poetry. Modernism and short story. 

American Literature 

American literature in the colonial period. Poetry of Anne Bradstreet.  

The 18th-century American literature. Benjamin Franklin’s “The Autobiography”. 

Romanticism and poetry of Edgar Allan Poe. 

American Renaissance. Transcendentalism. Dark Romanticism of Hawthorne and Melville. 

Walt Whitman and Emily Dickinson’s poetry. 

American literature of the 2nd half of the 19th century. Autobiographical background in “Life on 

the Mississippi” by Mark Twain.  

The Emergence of Modern American literature. Free verse in Carl Sandburg’s poems. Poetry of 

Robert Frost.  

The great modernists: Poetry of Ezra Pound and William Carlos Williams. Women’s voices in 

Modernist poetry: H.D and Marianne Moore. 

American fiction between the World Wars. Ernest Hemingway’s short stories. The Southern 

gothic in William Faulkner’s fiction. 

The U.S. Ethnic literatures: African American literature in the 20th century. 

Література: 

1. British Literature I: Middle Ages to the Eighteenth Century and Neoclassicism. Bonnie J. 

Robinson, Laura J. Getty, eds. University of North Georgia Press Dahlonega, Georgia, 2018.  
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2. British Literature II: Romantic Era to the Twentieth Century and Beyond. Bonnie J. Robinson, 

ed. University of North Georgia Press Dahlonega, Georgia, 2018.  

3. Oxford Companion to English Literature. Margaret Drabble, ed. Oxford University Press, 2000.  

4. American Literature from 1600 through the 1850s. Augustyn Adam, ed. New York: Rosen 

Educational Services; Britannica Educational Publishing, 2011.  

5. American Literature: A Handbook of American Literature for students of English. Zbigniew 

Lewicki, ed. Warsaw: University of Warsaw, US Embassy, Warsaw.  

6. Bercovitch, Sacvan, et al., eds. The Cambridge History of American Literature. Cambridge, 

U.K.: Cambridge University Press, 1994.  

7. Bode, C. Highlight of American Literature. Washington, D.C.: USIA, 1995.  

 

Структура курсу з дисципліни «Критичне читання іноземною мовою» 

Курс «Критичне читання англійською мовою» передбачає формування у студентів 

мовленнєвої іншомовної компетенції, що полягає у виробленні в них умінь змістовного та 

детального аналізу вербальних особливостей художніх та нехудожніх англомовних текстів; 

лінгвістично обґрунтованої інтерпретації різностильових та різножанрових текстів; 

осмислювати естетичну цінність прочитаного і висловлювати свою думку з приводу того 

засобами англійської мови.  

Аналіз газетних статей передбачає визначення головної тези статті. Виявлення 

основних риторичних стратегій у статті (визначення, пояснення, опис, оповідь, аргументація, 

оцінка тощо). Аналіз статті за моделлю nucleus and satellites. Визначення співвідношення 

головної тези й заголовку статті. Оцінка подачі інформації в статті. 

Аналіз поетичного тексту передбачає визначення ключових фігур мовлення в 

поетичному тексті (метафора, метонімія, парадокс тощо); підтекстовий код вірша; символьну 

система вірша; коментування емотивних ознак поетичного тексту з метою виявлення 

нестандартного погляду на світ автора тексту. 

Аналіз художнього тексту передбачає визначення сюжетних частин твору; аналіз 

системи персонажів у творі (протагоніст, антагоніст); виявлення типів конфлікту в творі 

(внутрішній, зовнішній); з’ясування тональності художнього тексту; коментування функцій 

художніх деталей у художньому тексті; виявлення символьної системи художнього тексту; 

обговорення наративної перспективи в художньому тексті; відстеження типів іронії в тексті 

твору. 

Аналіз науково-популярного тексту передбачає коментування актуальності науково-

популярного тексту; виявлення ефективності використання міжстильової лексики (розмовних 

одиниць і наукових термінів); з’ясування способу репрезентації інформації в газетній статті 
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(хронологічний, просторовий, від загального до специфічного, за принципами схожості / 

розбіжності, за причинно-наслідковим принципом); коментування образу цільового читача 

науково-популярного тексту. 

 

Література: 

1. Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama, and Other Essay / ed. by Robert 

DiYanni. – 2nd ed. – McGraw-Hill, 1990. – P. 485-489. 

2. Redka I. The Course of Critical Reading. – 150 p. (підготовлений до друку). 

3. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту: навч. посібник для студентів старших 

курсів факультетів англійської мови. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.  

4. Delaney D., Ward C., Fiorina C.R. Fields of Vision. – Longman, 2003. – Vol. 1. 

5. Delaney D., Ward C., Fiorina C.R. Fields of Vision. – Longman, 2003. – Vol. 2. 

 

Структура курсу дисципліни «Методика навчання іноземної мови»» 

Завдання вивчення дисципліни “Методика навчання іноземної мови”: 

● здатність системно аналізувати головні тенденції історичного розвитку українського 

народу, цінувати його культурно-історичні та морально-етичні надбання та сприяти 

розв’язанню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань. 

● здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості. 

• створити у студентів широку теоретичну базу, шо розкриває загальні та спеціальні 

закономірності процесу навчання як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка 

включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук психолого-

педагогічного, філологічного й культурологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення 

про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя; 

• ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і 

методами, формами та засобами навчання іноземних мов і культур, а також сформувати у них 

уміння творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов; 

• на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне 

мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у 

навчально-виховному процесі з іноземної мови у школі.  

Змістовий модуль І. Розуміння учнів та процесу учіння. 

Змістовий модуль II. Підготовка до вчителювання 1. 

Змістовий модуль ІII. Навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Навчання 

мовленнєвих навичок. 
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Змістовий модуль IV. Навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Контроль у 

навчанні іноземної мови. 

 

Література: 

Основна (базова) 

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. 

авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

2. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 

2008. – 285 с. 

Додаткова 

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 2005. – 

208 с. 

2. Harmer J. The Practice of Language Teaching. – Longam, 2004. – 370 p. 

 

Орієнтовний перелік питань до кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації 

(англійська мова) 

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

1. Family relations. Family problems. What is generation gap?  (Сімейні стосунки та сімейні 

проблеми. Що таке конфлікт поколінь?) 

2. My university studies. Would you like to study abroad? Why? Why not? (Навчання в 

університеті. Чи хотіли б Ви навчатися закордоном?) 

3. Homes and housing in English-speaking countries and Ukraine. Please, describe the house 

of your dream. (Будь ласка, опишіть будинок Вашої мрії) 

4. European country I'd like to visit. (Європейська країна, яку б я хотів відвідати) 

5. Where would you rather live: in urban and rural area? Why? (Чому б Ви надали перевагу: 

життю у місті чи у сільській місцевості?) 

6. Eating and drinking habits in English-speaking countries and Ukraine. Eating out in 

English-speaking countries and Ukraine. (Звички харчування в англомовних країнах та в Україні. 

Їмо не вдома.)  

7. Speaking about the weather in Britain and Ukraine. What is your favourite weather? Why? ( 

Погода в Британії та Україні. Яка Ваша улюблена погода? Чому?) 

8. Going shopping. Do you have a favourite shop? When did you go shopping last time? What 

did you buy? ( Шопінг. Який Ваш улюблений магазин? Коли Ви ходили по магазинам 

останнього разу? Що Ви купили?) 
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9. Work and employment. (Describe your ideal job. You should say:  What the job is; what it 

involves; what the working conditions are) 

10. Diseases and health problems. Do you agree or disagree with the statement “Health is better 

than wealth” (Хвороби і проблеми зі здоров’ям. Чи погоджуєтеся Ви з наступним  

твердженням: «Здоров’я важливіше за багатство») 

11. Kyiv - the capital of Ukraine. If you had an opportunity to guide the group of tourists 

around Kyiv, what places would you show them? (Київ – столиця України. Якби Вам випала 

можливість провести екскурсію Києвом, які б місця Ви показали туристам?) 

12. Ukrainian cuisine. Table manners in Ukraine and all over the world. (Українська кухня. 

Правила етикету за столом.) 

13. Ukrainian theatres. A visit to the theatre. Театр в Українi. (Відвідування   театру). 

14. The concise history of the theatre. (З історії розвитку театру (коротко: головні етапи). 

15. British theatre. The Globe. (Британський театр. Глобус).  

16. The history of the cinema. Film genres. (Історія кіно. Кiножанри).   

17. TV and Cinema - their impact on people. (Телебачення та кіно. Їх вплив на людей).  

18. Ukrainian art museums and famous painters. (Українськi музеї мистецтв та вiдомi 

художники). 

19. Consequences of industrial and agricultural influence on the nature. (Наслiдки 

iндустрiального та сiльськогосподарського впливу на природу). Environmental problems and the 

ways to solve them. (Проблеми  навколишнього середовища та шляхи їх вирішення). 

20. Secondary education in Ukraine. (Середня освіта в Україні). 

21. There have been significant changes in the system of education of Ukraine recently. What is 

your attitude to this? (В системі освіти України відбулися значні зміни. Ваше ставлення до цих 

подій). 

22. “Education is not preparation for life; education is life itself.” (Освіта – не підготовка до 

життя, це саме життя). 

23. “There is no denying the fact that the movies are a powerful force in contemporary life, yet 

what is questioned, is their capacity for doing good.”  

24. “Great painters make us see and think a great deal more than the objects before us.”  My 

favourite painter. 

25. “The real masterpieces of art are an inexhaustible source of beauty and harmonious unity.” 

(Справжні шедеври живопису – невичерпне джерело краси та гармонійності). 

26. If there were a movie about your life, what kind of movie would it be? Why? (Якби 

знімали фільм про ваше життя, який би фільм це був? Чому?) 
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27. English as a world language. Main spheres of usage (Англійська як міжнародна мова. 

Основні сфери вживання). 

28. Healthy lifestyle and the main ways of keeping it. (Здоровий спосіб життя та шляхи його 

дотримання). 

29. The future of English language as Lingua Franca. (Майбутнє англійської мови у якості 

Lingua Franca). 

30. The monarchy and republic as different types of government and their advantages. 

(Монархія та республіка як форми державного правління та переваги кожної з них). 

31. Many people believe in abolished censorship in our country. Do you also support this idea? 

Why? (Багато людей вірять у скасування цензури у нашій країні. Чи поділяєте Ви цю думку? 

Чому?) 

32. The mass media of Ukraine and the English-speaking countries. (Засоби масової 

інформації в Україні та англомовних країнах). 

33. The future of mass media. The advantages and disadvantages of the electronic media. 

(Майбутнє засобів масової інформації. Переваги та недоліки електронних ЗМІ). 

34. A lot of experts insist that the printed media are hopelessly outdated and soon will be 

vanished by itself. Do you support this idea? Prove your point of view. (Експерти відзначають, що 

друковані медіа безнадійно застаріли і скоро зникнуть самі собою. Чи підтримуєте Ви дану 

точку зору? Доведіть свою точку зору). 

35. Different means of mass media can be used in teaching process. Which of them and in what 

way would you use? Prove your choice. (Різноманітні засоби масової інформації можуть бути 

використані у навчальному процесі. Які з них Ви би використали і яким чином? Обґрунтуйте 

свій вибір). 

36. Some people obtain legal profession to maintain justice, others – just to earn money. Why 

people become lawyers? Give your ideas. (Деякі люди вивчають юриспруденцію, щоб 

підтримувати справедливість, інші – лише заради грошей. Чому люди стають юристами? 

Запропонуйте Ваші ідеї). 

37. The constitution of Ukraine and the Universal Declaration of Human rights: comparative 

aspect. (Конституція України та Всесвітня декларація про права людини: порівняльний 

аспект). 

38. Some psychologists assert that any punishment inflicts pain, still the mechanisms of 

punishment are justified in contemporary society. What is your point? (Деякі психологи 

відзначають, що будь-яке покарання викликає біль, проте механізми застосування покарань 

виправдані в сучасному суспільстві. Якою є Ваша позиція?). 
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39. Television: for and against. TV impact on youth. (Телебачення: за і проти. Вплив 

телебачення на молодь). 

40. Scientists maintain that mass media have irreversible impact on people’s psychology. 

Develop this idea. (Науковці стверджують, що засоби масової інформації мають незворотний 

вплив на психологію людей. Розтлумачте це твердженя). 

41. Historians mark that punishment has become more loyal recent decades, which speaks for 

social development. Still, the crime rates are growing. Do you agree that in highly developed society 

there shouldn’t be any punishment implemented? (Історики відзначають, що останніми 

десятиліттями покарання стало більш лояльним, - це говорить про розвиток суспільства. 

Проте, рівень злочинності зростає. Чи погоджуєтесь Ви, що високорозвиненому суспільстві не 

має застосовуватись жодне покарання?). 

42. The Internet as mass medium: the source of information or the technology causing a lot of 

danger? (Інтернет як засіб масової інформації: джерело знань чи небезпеки?). 

43. The problem of capital punishment in legal systems: for and against. (Проблема вищої 

міри покарання: за і проти). 

44. The problem of punishment at school: advantages and disadvantages. Corporal punishment: 

pros and cons. (Проблема покарання у школі: переваги та недоліки. Тілесне покарання: за і 

проти). 

45. What makes an ideal teacher? Use specific examples. (Яким має бути ідеальний вчитель? 

Наведіть конкретні приклади).  

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС (АНГЛІЙСЬКА МОВА) 

 

1. Language as a system and structure. Language levels. The dichotomy of language and 

speech. Systemic relations in language. Syntagmatic relations. Paradigmatic relations. 

2. The morpheme as an elementary meaningful unit. Classification of morphemes. 

3. The word as the smallest naming unit and the main unit of morphology. Lexical and 

grammatical aspects of the word. Types of grammatical meanings. 

4. Grammatical (morphological) categories. The notion of opposition as the basis of 

grammatical categories. Oppositional analysis. Types of oppositions. 

5. Parts of speech in English. Different approaches to the classification of parts of speech. 

6. The noun as a part of speech in English. Morphological, semantic and syntactic properties of 

the noun. Grammatically relevant classes of nouns. 

7. The category of number in English. Formal and functional features of the number category. 

The problem of number in different subclasses of nouns. 
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8. The category of case in English nouns. The evolution of theoretical interpretations of the 

category of case in English. 

9. The problem of gender in English. Personal pronouns as gender indicators of nouns. Sex 

distinctions in the system of the noun. 

10. Noun determiners. The article in English. The problem of the zero article. 

11. The verb as a part of speech in English. Grammatically relevant subclasses of verbs 

(transitive/intransitive, terminative/non-terminative). 

12. The category of tense in English. Tense oppositions. Absolute and relative tense meanings 

of English tense-forms. 

13. The category of aspect. Aspect oppositions in English. 

14. The category of voice. Voice opposition. The number of voices in English. 

15. The category of mood. The problem of mood opposition. Mood and modality in English. 

16. The Word Group Theory. Noun phrases in English. Verb Phrases in English. 

17. Syntactic theories. The sentence – the main communicative unit. Classification of 

sentences. 

18. Pragmatic aspect of the sentence. Speech Acts in English. Maxims of conversation. 

19. Text Linguistics. Text types. Cohesion and coherence. Deixis. 

20. Discourse. Speech Strategies in English. 

 

ЛІТЕРАТУРА КРАЇН, МОВА ЯКИХ ВИВЧАЄТЬСЯ 

1. Characterize the Anglo-Saxon and the Medieval periods of English literature, give 

examples of the most prominent literary works of the era. Point out the main features of the epic, 

analyze the plot, language and composition of “Beowulf”. Give the definition of alliteration. Find 

examples of alliteration in the excerpt from “Beowulf”. 

2. Define the key features of the English Renaissance. Make sure to mention the dominant 

literary genres, and to name the most prominent writers, playwrights, poets and their works. Analyze 

one of Shakespeare’s sonnets focusing on the speaker’s mood and the idea of love.   

3. What is Pre-Romanticism? Identify thematic and stylistic features of William Blake’s 

poetry. Analyze Blake’s poems interpreting symbolic imagery in “The Lamb”, “The Sick Rose”.  

4. Give an overview of the English Romanticism and its ideas. What are the defining features 

of Romanticism in poetry of William Wordsworth, George Gordon Byron and John Keats? Speak on 

the imagery and leitmotifs in the poem “Darkness” by George Gordon Byron.  

5. Characterize the developments of the English Victorian literature. Speak on the new forms 

of Victorian novel, and Victorian poetry. Point out the features of a dramatic monologue in the poem 

“My Last Duchess” by Robert Browning. 
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6. Speak on the developments of English literature in the first half of the 20th century. Define 

the main features of Modernism. What is irony as a literary technique? Find examples of verbal and 

situational irony in “The Rocking-Horse Winner” by D. H. Lawrence.  

7. Characterize the early American literature focusing on the prevalent literary genres, writers 

and themes of the period. Speak about religious undercurrent and personal focus in poetry of Anne 

Bradstreet. What does the poem “The Author to Her Book” say about female authorship? Give 

examples of metaphors in the poem. 

8. Define the main features and themes of American Romanticism. What is Dark 

Romanticism? Speak on Edgar Allan Poe’s poetry. Identify the theme and idea, figurative language 

and poetic stylistic devices in “A Dream” and “Eldorado” by Edgar Allan Poe.   

9. What are the predominant themes, imagery and stylistic innovations of Walt Whitman’s 

poetry? Characterize literary features of Emily Dickinson’s verses. Compare the literary techniques 

of the two poets in the selected poems.   

10. Characterize American fiction between the World Wars. Speak on Ernest Hemingway’s 

narrative techniques in “Hills Like White Elephants”. What is the setting of Ernest Hemingway’s 

short story? Elaborate on how “white elephant” is used as a metaphor.  

11.  Speak on poetic and stylistic innovations in American Modernist poetry. Define the key 

images in “The Sea of Glass” and “In a Station of the Metro” by Ezra Pound. Find metaphorical 

comparisons in “You’re” by Sylvia Plath. 

12. Characterize the developments African American literature. Identify symbols and 

metaphors in the poems “Dreams” and “Mother to Son” by Langston Hughes. What are the themes 

and conflicts in Alice Walker’s “Everyday Use”? Who is the narrator in the story of Alice Walker?   

 

 

КРИТИЧНЕ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

1. Define the notion of irony. Comment on its types. 

2. Discuss the notion of symbol. Comment on the typology of symbols. 

3. Define the notion of allegory. 

4. Discuss the notion of conflict and its types in fictional texts. 

5. Discuss the typology of narrators in fictional texts.  

6. Comment on the types of setting in fictional texts. 

7. Discuss the structural parts in a fictional text. 

8. Discuss the structural parts in a media article. 

9. Comment on information structuring in a media article with regard to nucleus-and-

satellites model.   
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10. Comment on the notion of message of a text.  

11. Discuss the notion of tone of a text and means of its creation. 

12. Define the notion of foregrounding and its types. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

1.  The teacher’s roles (Manager, Organizer, Participant, Assessor, Motivator, Facilitator, 

Tutor, Observer, Guide, Language expert). 

2.  Learning styles (visual, auditory, kinesthetic).  

3.  Learner types (intuitive, formal, informal, imaginative, active, deliberate, self-aware 

learner). 

4.  Multiple Intelligences (Bodily-kinaesthetic, Interpersonal, Intrapersonal, Linguistic, 

Logical-mathematical, Naturalistic, Visual-spatial, Musical). 

5.  The roles of teachers and learners in CLT (learner centered approach vs teacher centered 

approach). 

6.  Affective factors in language learning (self-esteem, inhibition, risk-taking, anxiety, 

attitude). 

7.  Cognitive factors in language learning (transfer, interference, overgeneralization). 

8.  Bloom’s taxonomy (low order thinking skills: remembering, understanding; high order 

thinking skills: application, analysis, evaluation, creation). 

9.  Methods and approaches in ELT: Grammar Translation. 

10.  Methods and approaches in ELT: Audio-Lingual. 

11.  Methods and approaches in ELT: Lexical Approach. 

12.  The main principles and features of CLT (communicative competence, communication, 

communicative context, active learning, cultural awareness, 4 communicative skills).  

13. Views on language and language learning in CLT (structural/functional view of language, 

active learning). 

14.  Classroom layouts for different purposes (semi-circle, one large table, zones, full circle, 

rectangular, curved rows, arrowhead, diagonal, reverse, no tables, facing, islands). 

15.  Modes of interaction in the classroom (Group work, Closed-ended teacher questioning, 

Individual work, Choral responses, Collaboration, Full-class interaction, Teacher talk, Self-access, 

Open-ended teacher questioning). 

16.  Classroom management (giving feedback). 
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17.  Teaching materials (types, sources; teacher’s set and learner’s set; CEFR, Curriculum, 

syllabus; Criteria for selecting a course book). 

18. Speaking as a skill (characteristics of spoken production and spoken interaction). 

19. Writing as a skill (activities for teaching writing. process and product approaches to 

teaching writing. 

20. Teaching vocabulary. 

21. Teaching grammar. The place of grammar in CLT (deductive and inductive approaches to 

teaching grammar. Techniques for presenting and practicing grammar). 

22. Listening as a skill. Types of listening (Listening for gist, listening for specific information, 

listening in detail, inferential listening). 

23. Activities for teaching listening. (Before-listening activities. While- and after-listening 

activities). 

24. Reading as a skill (types of reading: skimming, scanning, close reading, reading to infer 

vocabulary meaning, reading to infer textual meaning; activities for developing different types of 

reading; effective/ineffective activities). 

25. Components of a lesson plan. Stages of lesson planning. 

26. Types of assessment. 
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Білет № 1 

 

1. Compare the homes and housing in English-speaking countries with that in Ukraine.  

2. Read the text critically, make the analysis. 

 

The Empire of Ice Cream 

(J. Ford) 

Are you familiar with the scent of extinguished birthday candles? For me, their aroma is 

superceded by a sound like the drawing of a bow across the bass string of a violin. This note 

carries all of the melancholic joy I have been told the scent engenders—the loss of another 

year, the promise of accrued wisdom. Likewise, the notes of an acoustic guitar appear before 

my eyes as a golden rain, falling from a height just above my head only to vanish at the level 

of my solar plexus. There is a certain imported Swiss cheese I am fond of that is all triangles, 

whereas the feel of silk against my fingers rests on my tongue with the flavor and consistency 

of lemon meringue. These perceptions are not merely thoughts, but concrete physical 

experiences. Depending upon how you see it, I, like approximately nine out of every million 

individuals, am either cursed or blessed with a condition known as synesthesia.  

It has only recently come to light that the process of synesthesia takes place in the 

hippocampus, part of the ancient limbic system where remembered perceptions—triggered in 

diverse geographical regions of the brain as the result of an external stimulus—come together. 

It is believed that everyone, at a point somewhere below consciousness, experiences this 

coinciding of sensory association, yet in most it is filtered out, and only a single sense is given 

predominance in one's waking world. For we lucky few, the filter is broken or perfected, and 

what is usually subconscious becomes conscious. Perhaps, at some distant point in history, 

our early ancestors were completely synesthetic, and touched, heard, smelled, tasted, and saw 

all at once—each specific incident mixing sensoric memory along with the perceived sense 

without affording precedence to the findings of one of the five portals through which "reality" 

invades us. The scientific explanations, as far as I can follow them, seem to make sense now, 
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but when I was young and told my parents about the whisper of vinyl, the stench of purple, 

the spinning blue gyres of the church bell, they feared I was defective and that my mind was 

brimming with hallucinations like an abandoned house choked with ghosts.  

 

3. The teacher’s roles (Manager, Organizer, Participant, Assessor, Motivator, Facilitator, Tutor, 

Observer, Guide, Language expert). 
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