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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» 

 

V курс 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.01 Українська мова та література 

освітня програма: Українська мова і література 

Освітній рівень: другий (магістерський) 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 година  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з двох 

теоретичних  і двох практичних питань. Відповідно 

екзаменаційна оцінка складається з двох складових 

(мовознавчий літературознавчий блоки): 

мовознавчий блок: І  і ІІ питання – 20 балів, 

літературознавчий блок: ІІІ і IV  питання – 20 балів. 

Критерії оцінювання:  

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування методичних рішень; 

 володіння нормами літературної мови і культури 

письмової відповіді. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань 

Мовознавчий блок 

1. Об'єкт, предмет та принципи навчання української 

мови у вищих навчальних закладах. 

2. Основні етапи становлення й розвитку методики 

навчання мовознавчих дисциплін у вищому 

навчальному закладі. 

3. Внесок у вітчизняну педагогічну науку О.Біляєва. 

4. Розвиток методики викладання мовознавчих 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html?sid=767:Кафедра-української-літератури-і-компаративістики


дисциплін у вищих навчальних закладах на 

сучасному етапі. 

5. Сутність і основні категорії проблемного 

навчання мовознавчих дисциплін у виші. 

6. Модульно-рейтингова система навчання 

мовознавчих дисциплін у виші. 

7. Новітні педагогічні технології навчання. 

8. Форми аудиторної роботи зі студентами. 

Лекція. Різновиди лекцій. 

9. Залік, екзамен, колоквіум як форми контролю. 

10. Організація індивідуальної та самостійної 

робота студентів у процесі навчання мовознавчих 

дисциплін. 

11. Традиційні й нетрадиційні методи навчання 

мовознавчих дисциплін у вищих навчальних 

закладах. 

12. Лекційний метод навчання мовознавчих 

дисциплін у вищому навчальному закладі освіти. 

13. Дидактична гра у процесі навчання 

мовознавчих дисциплін. 

14. Засоби навчання, їх роль, місце та методика 

використання у процесі навчання лінгвістичних 

дисциплін. 

15. Методика викладання практичних занять із 

мовознавчих дисциплін. 

16. Роль і місце орфографічного практикуму в 

системі мовознавчих дисциплін. 

17. Лексикографічні видання на заняттях 

мовознавчого циклу. 

18. Ділова гра на заняттях з мовознавчих дисциплін 

у вищих закладах освіти. 

19. Використання комп’ютерних програм у процесі 

викладання мовознавчих дисциплін. 

20. Інтерактивні методи навчання мовознавчих 

дисциплін у вищому закладі освіти. 

21. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу у 

процесі  навчання мовознавчих дисциплін у 

вищому закладі освіти. 

22. Методика проведення лекції-семінару або 

лекції-конференціїф. 

23. Дискусія як форма вдосконалення мовленнєвих 

навичок студентів. 

24. Мовленнєвий портрет сучасного студента. 

25. Форми контролю знань, умінь і навичок 

студентів. 



Друге екзаменаційне завдання з методики 

викладання мовознавчих дисциплін – практичне,  

методичного характеру (складання самостійних, 

інтерактивних, дослідницьких, творчих завдань для 

студентів з різних мовознавчих дисциплін). 

 

 

Орієнтовний перелік 

питань 

Літературознавчий 

блок 

1. Структура курсу історії української 

літератури у вищій школі, методологічні принципи 

його побудови, навчальне, розвивальне і виховне 

значення.  

2. Методичні аспекти і проблеми викладання 

історії української літератури для студентів різних 

спеціальностей.  

3. Специфіка побудови лекцій з історії 

української  літератури.  

4. Своєрідність практичних, семінарських 

занять із історії української    літератури. Критерії 

ефективності занять. Проблемність на заняттях з 

української літератури, її наукові основи.  

5. Інтерактивні технології на семінарських 

заняттях.  

6. «Вступ до літературознавства» як важлива 

складова літературознавчої освіти. 

7.  Сучасні підходи до викладання теорії 

літератури у вищій школі: специфіка проведення 

лекційних і семінарських занять.  

8. Проблеми викладання теорії літератури у 

вищій школі і шляхи їх вирішення.   

8. Літературознавчі спецкурси, їх функції та 

значення.   

9. Аналіз сучасних підручників і посібників із 

теорії літератури. 

10. Сучасна методологія аналізу художнього 

твору у вищій школі. 

11. Завдання,   зміст   курсу   «Методика 

викладання української  літератури в школі»,  

зв'язок з іншими філологічними дисциплінами. 

12.  Семінари і практичні заняття з методики 

викладання української  літератури в школі: 

ефективні методи і прийоми. 

13. Організація самостійної та індивідуальної 

роботи з методики викладання української  

літератури в школі. 

14. Написання курсових та бакалаврських 



робіт з методики вивчення української  літератури.  

15. Основні напрями використання 

образотворчого мистецтва у процесі вивчення 

історії та теорії літератури. 

16. Методи і прийоми викладання української 

літератури у взаємозв’язку з музикою.  

17. Слово й кіно на лекційних та семінарських 

заняттях з літератури. Зіставлення літературного 

твору та його екранізації.  

18. Оцінка навчальних досягнень студентів. 

19. Дистанційні курси з літературознавчих 

дисциплін: навчальна мета, етапи роботи, 

особливості змісту і структури.     

20. Консультації, їх види і роль у викладанні 

літературознавчих дисциплін 

21. Заліки, іспити, їх призначення, види і 

форми 

22. Критерії оцінювання знань, умінь, навичок 

студентів. 

23. Організація науково-дослідницької роботи 

студентів, її види та форми, методи 

24. Мета і зміст педагогічної практики.  

25. Організація педагогічної  практики 

студентів. 

 

Друге екзаменаційне завдання з методики 

викладання літературознавчих дисциплін – 

практичне,  методичного характеру (складання 

самостійних, інтерактивних, дослідницьких, 

творчих завдань для студентів з різних 

літературознавчих дисциплін). 

 

 

 

Екзаменатори   ____________     

                                       _____________                           О.А.Хамедова 

 

Завідувач кафедри ____________     С.О.Караман 

Завідувач кафедри       ______________                          О.О.Бровко 


