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Опис ОК 

Атестація здійснюється у вигляді атестаційного іспиту. Атестаційний іспит 
оцінює відповідність результатів навчання випускників освітній програмі 
спеціальності. Атестація випускників завершується видачею документів 
встановленого зразка про присудження освітнього ступеня бакалавра та 
присвоєнням кваліфікації: бакалавр середньої освіти (Українська мова і 
література; англійська мова і література). 

Атестація здобувачів вищої освіти  здійснюється Екзаменаційною комісією 
після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним 
освітнім рівнем з метою встановлення фактичної відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
вимогам ОПП. 

 Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загальних і спеціальних 
компетентностей випускників, передбачених відповідним рівнем національної 
рамки кваліфікацій і ОПП підготовки фахівців за спеціальністю. Для проведення 
атестації випускників створюються Екзаменаційна комісія, строк повноважень 
якої становить один календарний рік. Формування, організацію роботи та 
контроль за діяльністю Екзаменаційної комісії здійснює ректор університету.  

Порядок формування, організацію роботи та підбиття підсумків роботи ЕК в 
Університеті регламентує «Положення про порядок створення, організацію і 
роботу екзаменаційні комісії» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.pdf).  

Завданнями Екзаменаційної комісій є:  
– проведення атестацій студентів Університету;  
− встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам ОПП;  
– прийняття рішення про присудження особі, яка успішно виконала освітню 

програму на певному рівні вищої освіти, відповідного ступеню вищої освіти та 
присвоєння відповідної кваліфікації;  

– розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 
здобувачів вищої освіти з відповідної спеціальності (освітньої програми). 

Атестація проводиться відкрито і гласно. 
Здобувачі вищої освіти складають комплексний екзамен (одне питання з 

методики викладання української мови, одне питання з методики викладання 
української літератури й одне питання з методики викладання англійської мови).  

Програма атестаційного іспиту, а також його форма проведення 
розробляються і визначаються  кафедрою лінгводидактики та журналістики, 
розглядаються й ухвалюються радою факультету права, гуманітарних і 
соціальних наук і затверджуються деканом факультету. 

Програма атестаційного іспиту визначається загальними і спеціальними 
компетентностями випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки фахівця за спеціальністю 014 «Середня 
освіта (за предметними спеціальностями)», Предметна спеціальність: 014.01 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.pdf
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«Середня освіта (українська мова і література)», Друга предметна спеціальність: 
014.02 «Середня освіта (англійська мова і література)».  

Програма атестаційного іспиту  оприлюднюється на інформаційних стендах 
та на сайті кафедри не пізніше ніж за півроку до початку атестації.  

Метою проведення атестації є комплексна перевірка й оцінка науково-
теоретичної та практичної фахової підготовки випускників для встановлення 
відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам ОПП, навчальному плану і 
програмам підготовки. 

Основними завданнями атестації є: 
 – прийняття рішення про присудження освітнього ступеня бакалавра та 
присвоєння кваліфікації: бакалавр середньої освіти (Українська мова і література; 
англійська мова і література) та видачу диплома встановленого зразка; 
 – розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 
здобувачів вищої освіти з відповідної спеціальності (014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)», Предметна спеціальність: 014.01 «Середня 
освіта (українська мова і література)», Друга предметна спеціальність: 014.02 
«Середня освіта (англійська мова і література)») освітньої програми «Середня 
освіта («Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і 
література)»; 
 –  вирішення питань про надання рекомендацій випускникам щодо впровадження 
та публікації результатів наукових досліджень. 
  

Компетентності та програмні результати навчання 
Атестація дає можливість перевірити й оцінити компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 
ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії.  
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 
ЗК3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 
представниками інших професійних груп різного рівня. 
ЗК4. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 
багатоманітність і мультикультурність у суспільстві, здатність до вираження 
національно-культурної ідентичності, творчого самовираження. 
ЗК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати ефективні 
рішення у професійній діяльності та відповідально ставитись до обов’язків. 
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ЗК6. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 
ініціативності та підприємливості. 
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК10. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
СК1. Здатність забезпечувати навчання учнів української мови. 
СК2. Здатність забезпечувати навчання учнів англійської мови та спілкуватися 
нею у професійному колі. 
СК3. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички  
учнів. 
СК4. Здатність розвивати в учнів критичне мислення і формувати ціннісні 
ставлення. 
СК5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і 
технології навчання мови і літератури, здійснювати інтегроване навчання. 
СК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 
критично оцінювати інформацію, використовувати відкриті ресурси, 
інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній 
діяльності. 
СК7. Здатність забезпечувати партнерську взаємодію з усіма учасниками 
освітнього процесу. 
СК8. Здатність забезпечувати безпечне та здорове освітнє середовище, зокрема, 
створювати умови для функціонування інклюзивного освітнього середовища, 
формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя, здійснювати 
профілактичні заходи щодо збереження життя та здоров’я учнів, надавати їм 
домедичної допомоги, протидіяти та попереджувати булінг, різні прояви 
насильства. 
СК9. Здатність управляти освітнім процесом, зокрема, планувати його, 
прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 
пізнавальної діяльності учнів. 
СК10. Здатність до організації та проведення оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. 
СК11. Здатність до безперервного професійного розвитку. 
СК12. Здатність використовувати досягнення сучасної науки у професійній 
діяльності. 
СК13. Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі 
світового (від давнини до сучасності). 
СК14. Здатність критично осмислювати сучасні художні тенденції, 
використовувати фахові знання з літератури, уміння й навички в галузі 
порівняльного літературознавства для аналізу літературного процесу. 
СК15. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, 
використовувати різні методи й методики аналізу україномовних та англомовних 
текстів. 
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Атестація дозволяє перевірити й оцінити досягнення таких програмних 
результатів: 
ПРН1 Застосовувати правові знання у освітньому процесі, знати основні 
нормативні документи у галузі освіти, планувати та реалізовувати заходи щодо 
попередження і протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм 
дискримінації серед учнів середньої школи й інших учасників освітнього процесу. 
ПРН2 Організовувати освітній процес на засадах здорового способу життя. 
ПРН3 Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування 
зі школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками 
громади, поважаючи права людини та суспільні цінності. 
ПРН4 Інтегрувати та застосовувати знання з філософії, історії України та 
національної української культури у процес навчання мов і літератури. 
ПРН5 Управляти складною професійною діяльністю, виробляти та ухвалювати 
рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах. 
ПРН6 Розробляти проєкти та керувати ними в умовах середньої школи. 
ПРН7 Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, 
дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності у 
середній школі. 
ПРН8 Організовувати освітній процес, враховуючи етичні аспекти. 
ПРН9 Досліджувати мовні феномени і явища за допомогою загальнонаукової 
методології. 
ПРН10 Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та 
технологій дистанційного навчання школярів, розвивати в учнів навички 
безпечного використання цифрових технологій та сервісів. 
ПРН11 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення школярів українською мовою. 
ПРН12 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення школярів англійською мовою. 
ПРН13 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку мовно-
комунікативних навичок. 
ПРН14 Застосовувати в освітньому процесі літературознавчий аналіз. 
ПРН15 Застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, міжпредметні 
зв’язки у навчанні мов і літератури, оцінювати результативність їх застосування. 
ПРН16 Застосовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні технології у 
навчанні української та англійської мов і літератури. 
ПРН17 Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 
освітнього процесу середньої школи, використовувати практики самозбереження 
психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування, створювати 
психологічно комфортні умови освітнього процесу. 
ПРН18 Організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального 
дизайну, забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та 
гігієни. 
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ПРН19 Планувати та організовувати навчання української та англійської мов і 
літератури, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні 
організаційні форми навчання. 
ПРН20 Використовувати в освітній практиці навчання мов і літератури різні 
прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних 
досягнень учнів, прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими 
освітніми потребами. 
ПРН21 Планувати і забезпечувати власний професійний розвиток. 
ПРН22 Виявляти здатність використовувати досягнення сучасної науки у 
практиці навчання української та англійської мов і літератури. 
ПРН23 Використовувати здобутки українського письменства для формування 
національної свідомості, культурного світогляду учнів, їхньої моралі, ціннісних 
орієнтацій у сучасному суспільстві. 
ПРН24 Вміти аналізувати та інтерпретувати твори української класичної та 
сучасної літератури у взаємозв’язках зі світовою літературою. 
ПРН25 Порівнювати мовні та літературні факти, явища, визначати їхні подібності 
й відмінності, вміти аналізувати україномовні та англомовні тексти різнихтипів. 
 
 

 
Політика оцінювання 

                               
Результати складання атестаційного іспиту визначаються оцінками за 

національною шкалою, шкалою EКTС і 100-бальною системою з урахуванням 
теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів. Рішення ЕК про оцінку 
результатів складання атестаційного іспиту, а також про видачу випускникам 
дипломів (звичайних або з відзнакою) про закінчення Університету, отримання  
рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації приймається на закритому засіданні 
комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які 
брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голова комісії має 
вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх 
результати по кожному студенту. 

Виконання всіх  завдань атестаційного іспиту є обов’язковим. Незадовільна 
оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 
незадовільної оцінки за іспит в цілому. 

 
Критерії оцінювання 

Сума балів 
за 100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка в 
ЕКТС 

Значення 
оцінки 
ЕКТС 

Критерії 
оцінювання 

Рівень 
компетентн

ості 

Оцінка за 
національно
ю шкалою 

90 – 100 А відмінно Студент виявляє 
особливі творчі 

Високий 
(творчий)  

відмінно 
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здібності, уміє 
самостійно 
здобувати знання, 
без допомоги 
викладача знаходить 
та опрацьовує 
необхідну 
інформацію, уміє 
використовувати 
набуті знання і 
вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних 
ситуаціях, 
переконливо 
аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні 
обдарування і 
нахили 

82-89 В добре  Студент вільно 
володіє вивченим 
обсягом матеріалу, 
застосовує його на 
практиці, вільно 
розв’язує вправи і 
задачі у стандартних 
ситуаціях, 
самостійно 
виправляє допущені 
помилки, кількість 
яких незначна 

Достатній 
(конструкти
вно-
варіативний) 

добре 

74-81 С добре  Студент уміє 
зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача; у цілому 
самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, 
серед яких є суттєві, 
добирати аргументи 
для підтвердження 
думок 

добре  

64-73 D задовільно  Студент відтворює 
значну частину 

Середній 
(репродукти

задовільно  
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теоретичного 
матеріалу, виявляє 
знання і розуміння 
основних положень; 
за допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний матеріал, 
виправляти помилки, 
серед яких є значна 
кількість суттєвих 

вний) 

60-63 Е  задовільно  Студент володіє 
навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за 
початковий, значну 
частину його 
відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

задовільно  

35-59 FX незадовіль 
но  

 

Студент володіє 
матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, 
що становлять 
незначну частину 
навчального 
матеріалу 

Низький 
(рецептивно
продуктивни
й) 

незадовільно  

0-34 

F 

Студент володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного 
розпізнання і 
відтворення окремих 
фактів, елементів, 
об’єктів  

 

 
 

Політика курсу 
1. Умови допуску до атестаційного іспиту.  Виконання навчального 

плану підготовки бакалавра в повному обсязі (відсутність заборгованостей зі 
складання всіх підсумкових форм контролю за чотири роки навчання).  

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 
дотримуватися етичних норм.  Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне 
і тактовне ставлення до здобувачів вищої освіти. 

3. Структура атестаційного іспиту, а також послідовність і терміни 
проведення, порядок і форма перевірки знань студентів під час атестації 
встановлюються випусковою кафедрою і затверджуються вченою радою 
факультету.  

4. Повторне складання (перескладання) атестаційного іспиту з метою 
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підвищення оцінки не дозволяється. Якщо студент не з’явився на засідання 
Екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, йому може бути встановлена інша дата складання іспиту під час 
роботи Екзаменаційної комісії.  

5. Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Кодексу 
академічної етики 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), яким 
визначаються норми поведінки студентів і працівників університету.  

 
Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01  
 

Питання з дисципліни «Методика викладання української мови» 
1. Предмет і завдання курсу «Методика викладання української мови». Зв'язок 
методики викладання  з іншими науками. 
2. Своєрідність рідної мови як навчального предмета у школі. 
3. Особливості сприймання учнями рідної мови. 
4. Педагогічне спілкування на уроках української мови. 
5. Етапи мовного розвитку школяра. 
6. Програми і підручники з української мови. 
7. Методи і прийоми навчання. 
8. «Нестандартні» уроки. 
9. Міжпредметна інтеграція.   
10. Підготовка до уроку української мови. 
11. Календарно-тематичний та поурочний плани з української мови. 
12. Метод проблемного навчання української мови.  
13. Наукові засади комунікативної та когнітивної методики навчання 
української мови. 
14. Психологічні та дидактичні основи навчання української мови в середній 
школі. 
15. Особливості проведення уроків із розвитку мовлення. 
16. Особливості проведення інтегрованих уроків з української мови. 
17. Методика вивчення фонетики та орфоепії в школі. 
18. Особливості навчання лексики і фразеології в загальноосвітніх закладах. 
19. Будова слова і словотвір у шкільному курсі української мови. 
20. Методика викладання морфології в середній школі. 
21. Методичні коментарі щодо викладання синтаксису та пунктуації. 
22. Методика вивчення орфографії. 
23. Методика вивчення стилістики та культури мовлення. 
24. Методичні рекомендації щодо викладання риторики в середній школі. 
25. Мовленнєвий розвиток учнів. 
26. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. 
27. Критерії оцінювання робіт з української мови. 
28. Оцінювання знань і навичок з мови. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01
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29. Використання інформаційних комп’ютерних технологій на уроках 
української мови у середній школі. 
30. Концепція національної школи в аспекті навчання української мови. 
31. Освітні технології на уроках з української мови: технологія саморозвитку, 
технологія розвивального навчання, технологія формування творчої особистості. 
32. Національне, екологічне та морально-етичне виховання на уроках з 
української мови. 
33. Історія методики української мови: загальний огляд. 
34. Особливості методики навчання української мови в ХІХ ст. 
35. Методика мови в першій половині ХХ ст. 
36. Методика мови як наука та навчальна дисципліна у другій половині ХХ ст. 
37. Здобутки та перспективи методики навчання української мови наприкінці 
ХХ та на початку ХХІ ст. 
38. Методичні погляди В. Сухомлинського на методику викладання 
української мови. 
39. Методичні погляди Івана Огієнка. 
40. Методичні погляди Пантелеймона Куліша. 
41. Методичні погляди Олени Курило. 
42. Методичні погляди Івана Франка. 
43. Методичні погляди Василя Сімовича. 
44. Методичні погляди Івана Нечуя-Левицького. 
45. Методичні погляди Костянтина Ушинського. 
46. Методичні погляди Сави Чавдарова. 
47. Методичні погляди Степана Смаль-Стоцького 
48. Методичні напрацювання Володимира Мельничайка. 
49. Методичні напрацювання Олександра Біляєва. 
50. Методична спадщина Михайла Шкільника. 
51. Метод проблемного навчання. М. Шкільник про проблемне навчання. 
52. Наукові засади комунікативної та когнітивної методики навчання 
української мови. 
53. Дидактичні основи навчання мови. 
54. Принципи навчання. Підходи до навчання української мови. 
55. Методи і прийоми навчання української мови. Навчальна, виховна, 
розвивальна та контрольно-корекційна функції методів. 
56. Класифікація методів навчання української мови. 
57. Інноваційні методи навчання. Інтерактивне навчання. 
58. Документи, які регламентують навчання української мови в середніх 
закладах. 
59. Компетентнісний підхід до викладання української мови в школі: 
характеристика ключових компетенцій, наскрізних та змістових ліній програми. 
60. Підручники та посібники з української мови для 5–11 класів. 
61. Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу. З історії 
формування уроку. 
62. Проблема типології уроків з української мови. 
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63. Макро- і мікроструктура уроку. Методика проведення уроків з 
української мови залежно від змісту, теми, мети, етапів навчання тощо. 
64. Типи уроків мови. Структура уроку кожного типу. 
65. Інноваційні типи уроків української мови. 
66. Особливості проведення уроків з розвитку мовлення. 
67. Особливості проведення інтегрованих уроків з української мови. 
68. Методика вивчення фонетики та орфоепії у школі. 
69. Особливості навчання лексики і фразеології в загальноосвітніх закладах. 
70. Будова слова і словотвір у шкільному курсі української мови. 
71. Методика викладання морфології у середній школі. 
72. Методичні коментарі щодо викладання синтаксису та пунктуації. 
73. Методика вивчення орфографії. 
74. Методика вивчення стилістики та культури мовлення. 
75. Методичні рекомендації щодо викладання риторики в середній школі. 
76. Мовленнєвий розвиток учнів. 
77. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. 
78. Критерії оцінювання робіт з української мови. 
79. Оцінювання знань і навичок з мови. 
80. Психологічні та дидактичні основи навчання української мови в середній 
школі. 
81. Використання інформаційних комп’ютерних технологій на уроках 
української мови в середній школі. 
82. Концепція національної школи. 
83. Освітні технології на уроках з української мови: технологія саморозвитку, 
технологія розвивального навчання, технологія формування творчої особистості. 
84. Національне, екологічне та морально-етичне виховання на уроках з 
української мови. 
85. Факультатив з української мови. Мета та завдання факультативних занять. 
86. Програми факультативів з української мови. 
87. Позакласна та позашкільна робота з української мови. Мета позакласних 
занять з української мови. 
88. Гурткова робота з мови (організація, планування, методика проведення). 
Мовний гурток. Види мовних гуртків. 
89. Кабінет української мови в середній школі. Роль кабінету, його 
обладнання. Зміст і форми роботи. 
90. Шляхи та засоби удосконалення кваліфікації вчителя мови в умовах нової 
української школи. 

 
Питання з дисципліни «Методика викладання української літератури» 

1. Предмет і завдання курсу «Методика викладання літератури». Зв'язок 
методики викладання  з іншими науками. 

2. Своєрідність української літератури як навчального предмета у школі. 
3. Особливості сприймання учнями української літератури. 
4. Педагогічне спілкування на уроках української літератури. 
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5. Етапи літературного розвитку школяра. 
6. Екзистенціально-діалогічна концепція викладання української літератури  

в старшій школі. 
7.  Програми і підручники з української літератури. 
8.  Принципи вибору художніх творів для вивчення. 
9.  Методи і прийоми навчання української літератури. 
10. «Нестандартні» уроки української літератури. 
11. Міжпредметна інтеграція у навчанні української літератури.   
12. Джерела вивчення біографії автора. 
13. Складання плану як засiб засвоєння змiсту твору, усвiдомлення окремих 

його компонентів. 
14. Читання твору і його види. 
15. Переказ твору i його види. 
16. Принципи та шляхи аналізу художнього твору. 
17. Органiзацiя спостережень над особливостями iндивiдуального стилю 

письменника. 
18. Специфіка вивчення ліричного твору. 
19. Специфіка вивчення драматичного твору. 
20. Специфіка вивчення фольклору. 
21. Методика вивчення мови художнього твору. 
22. Ігрове навчання на уроках української літератури. 
23. Проєктне навчання на уроках української літератури. 
24. Розвиток усного мовлення на уроках української літератури.  
25. Розвиток писемного мовлення на уроках української літератури.  
26. Учнівські письмові роботи. 
27. Евристична бесіда та її потенціал у розвитку усного мовлення школярів. 
28. Наочність на уроках української літератури. 
29. Робота у гуртках і творчих групах з української літератури.  
30. Позакласні заходи з української літератури. 
31. Вивчення літератури рідного краю як засіб національно-патріотичного 

виховання. 
32. Принципи вибору письменників і творів для уроків літератури рідного 

краю. 
33.  Підготовка до уроку з української літератури. 
34. Календарно-тематичний і поурочний плани з української літератури. 

 
 

Питання з дисципліни «Методика викладання англійської мови» 
1.    Методика викладання іноземних мов як наука та її завдання. Галузі методики. 
2. Зміст навчання іноземної мови школярів. 
3. Поняття іншомовної комунікативної компетентності. 
4. Загальнодидактичні та методичні принципи навчання іноземної мови. 
5. Засоби навчання іноземної мови. 
6. Підручник як основний дидактичний засіб навчання іноземної мови. 
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7. Вимоги до підручника іноземної мови. 
8. Планування у методичній роботі вчителя іноземної мови. Календарні та 
поурочні плани. 
9. Поняття іншомовних навичок та вмінь. 
10. Зміст навчання граматики на уроках англійської мови. 
11. Етапи формування граматичних навичок. 
12. Навчання фонетики на уроках англійської мови. 
13. Формування слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок.  
14. Особливості навчання лексики на початковому ступені навчання іноземної 
мови. 
15. Способи семантизації лексичних одиниць. 
16. Навчання діалогічного мовлення.   
17. Система вправ для формування навичок непідготовленого мовлення на 
міжтематичній основі. 
18. Навчання монологічного мовлення.  
19. Система вправ для формування навичок підготовленого мовлення у межах 
визначеної теми. 
20. Навчання аудіювання.   
21. Механізми аудіювання. Труднощі аудіювання. 
22. Навчання читання на початковому ступені. Формування навички техніки 
читання англійською мовою. 
23. Навчання письма.  
 24. Система вправ на формування навичок письма. 
25. Врахування вікових особливостей та інтересів школярів у навчанні 
англійської мови. 
26. Класифікація методів навчання іноземних мов. 
27. Індивідуалізація процесу навчання англійської мови. Види індивідуалізації. 
28. Функції, види і форми контролю у навчанні англійської мови.   
29. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови. 
30. Мовленнєва спрямованість та мотиваційне забезпечення навчальної 
діяльності на уроках іноземної мови. 
31. Типи, структура та зміст уроку іноземної мови.   
32. Аналіз уроку англійської мови.   
33. Положення комунікативного підходу в навчанні іноземних мов. 
34. Позакласна робота з іноземної мови. 
35. Завдання, принципи, форми організації позакласної роботи з іноземної 
мови.   
36. Цілі навчання іноземної мови.   
37. Метод навчання іноземної мови як базова методична категорія. 
38. Поняття «іншомовна вправа» та «структура вправи». 
39. Класифікація іншомовних вправ. 
40. Навчання іншомовної вимови на уроках іноземної мови.   
41. Поняття інтенсивних методів навчання іноземної мови. 
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42. Характеристика комунікативних, психологічних, лінгвістичних 
особливостей монологічного мовлення. 
43. Різновиди монологічного зв’язного висловлювання. 
44. Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення. Приклади вправ. 
45. Вправи на підстановку, трансформацію, конструювання. 
46. Проблеми навчання техніки письма іноземною мовою. Види вправ. 
47. Лінгвістичні та деякі психолінгвістичні основи навчання іноземної мови.  
48. Принципи відбору навчального матеріалу для уроків іноземної мови. 
Основні та допоміжні навчальні засоби. 
49. Вправи як одна із важливих складових роботи для вироблення навичок 
володіння іноземною мовою. Види вправ, їх характеристика та принципи 
класифікації. 
50. Методика роботи з навчальним текстом. Особливості використання текстів 
різних жанрів з навчальною метою. 
51. Методика навчання перекладу. 
52. Методика формування іншомовної компетентності в письмі: мета і зміст 
навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, система вправ для навчання 
письма. 
53. Тест як засіб контролю в навчанні іноземних мов, структура тесту, типи і 
види тестів, методика їх застосування. 
54. Методика формування навичок діалогічного мовлення, навчально- 
мовленнєві ситуації, система вправ для навчання діалогічного мовлення. 
55. Методика формування навичок монологічного мовлення, система вправ для 
навчання монологічного мовлення. 
56. Методика формування іншомовної компетентності в читанні. 
57. Особливості навчання різних видів читання. 
58. Організація і забезпечення різних форм контролю та оцінювання на уроках з 
іноземної мови в середній та старшій школі. 
59. Оновлені вимоги до результативності навчання іноземних мов у Новій 
українській школі (НУШ). 
60. Лінгвокраїнознавчі відомості як основа тренувальних вправ з іноземної 
мови у старшій школі. 
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