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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Методика навчання в середній школі» 

«Методика навчання східних мов в школі» 

«Методика навчання зарубіжної літератури в школі» 

 

 

ІІІ курс 

спеціальності       035 Філологія 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

 

спеціалізації         035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) 

 

освітньої програми        035.06.02 Мова і література (японська) 

                                            

 

Форма проведення Письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з: 

 Методика навчання східної мови у школі 

(японська):  практичні завдання щодо 

укладання фрагменту уроку. Кожен 

фрагмент – максимально 20 балів, з яких: 

- 15 балів надається за якісний зміст та 

структуру фрагменту;  

- 5 бали за презентацію та обґрунтування, 

відповіді на запитання викладача 

стосовно матеріалу зокрема (запитання 

можуть стосуватись методичної 

термінології, не представленої у 

вказаному фрагменті).  

Критерії оцінювання: 

- Наявність чітко визначених цілей 

фрагменту та їх розкриття упродовж 

представленого матеріалу; 
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- Відповідність рівня вправ заявленому 

віку або рівню навчання; 

- Представленість певних типів вправ, 

необхідних для розкриття конкретного 

виду діяльності; 

- Обов’язкова наявність вправ іноземною 

мовою, чіткі інструкції щодо виконання 

вправ та наявність зразків; 

- Чітка аргументація доцільності та 

функціональності використання 

вказаного фрагменту у навчальному 

процесі (вказати, для кого саме, яке 

місце у навчальному процесі може 

посідати, аргументувати час роботи 

тощо). 

- Наявність вправ чи завдань до вправ, чи 

власне матеріалу для ознайомлення з 

певним матеріалом, розроблених 

студентом (не цитування підручників та 

інтернет ресурсів).  

 

 методика навчання зарубіжної літератури в 

школі: 20 тестових завдань – 20 балів. 

 Тестові завдання таких категорій як 

множинний вибір, правильно/неправильно, 

відповідність, вбудовані відповіді. 

 Правильна відповідь у тестових завданнях 

оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість 

балів - 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 

усної відповіді. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

тем: 

Методика навчання 

1. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування фонетичних (рецептивних та 

репродуктивних ) навичок. Аргументуйте 



східної мови в школі обраний спосіб ознайомлення з вказаним 

матеріалом, використання представлених 

типів вправ, опишіть основні труднощі 

оволодіння вказаним матеріалом.  

2. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування лексичних (рецептивних та 

репродуктивних ) навичок. Аргументуйте 

обраний спосіб ознайомлення з вказаним 

матеріалом, використання представлених 

типів вправ, опишіть основні труднощі 

оволодіння вказаним матеріалом. 

3. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування граматичних (рецептивних та 

репродуктивних ) навичок. Аргументуйте 

обраний спосіб ознайомлення з вказаним 

матеріалом, використання представлених 

типів вправ, опишіть основні труднощі 

оволодіння вказаним матеріалом. 

4. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування вмінь аудіювання. 

Аргументуйте етапи роботи з вказаним 

матеріалом, використання представлених 

типів вправ, опишіть основні труднощі 

оволодіння вказаним матеріалом, поясніть 

способи контролю навчального матеріалу. 

5. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування вмінь діалогічного мовлення. 

Аргументуйте етапи роботи з вказаним 

матеріалом, використання представлених 

типів вправ, опишіть основні труднощі 

оволодіння вказаним матеріалом, поясніть 

способи контролю навчального матеріалу. 

6. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування вмінь монологічного 

мовлення. Аргументуйте етапи роботи з 

вказаним матеріалом, використання 

представлених типів вправ, опишіть основні 

труднощі оволодіння вказаним матеріалом, 

поясніть способи контролю навчального 

матеріалу. 

7. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування вмінь читання. Аргументуйте 

етапи роботи з вказаним матеріалом, 

вкажіть тип читання, який ставиться за мету 

у даному випадку, аргументуйте 



використання представлених типів вправ, 

опишіть основні труднощі оволодіння 

вказаним матеріалом, поясніть способи 

контролю навчального матеріалу. 

8. Укладіть фрагмент уроку (заняття) з 

формування вмінь письма. Аргументуйте 

етапи роботи з вказаним матеріалом, 

вкажіть тип роботи,  який розглядається  у 

даному випадку (навчання техніки письма, 

писемного мовлення: на рівні понадфразової 

єдності чи на рівні тексту), аргументуйте 

використання представлених типів вправ, 

опишіть основні труднощі оволодіння 

вказаним матеріалом, поясніть способи 

контролю навчального матеріалу. 

 

Зразок завдання в екзаменаційному 

білеті: 

Укладіть власний фрагмент уроку з 

навчання читання китайською / японською 

мовою, використовуйте приклади вправ, 

розроблених особисто Вами. 

У фрагменті:  

- Зазначте вік та рівень учнів, на 

яких спрямована вказаний 

матеріал;  

-  Поясніть цілі навчання та вид 

читання, підпорядкований ним 

(переглядове, ознайомлювальне, 

вивчаюче чи навчання техніки 

читання);  

-  Поясніть етапи роботи з 

текстовим матеріалом, 

аргументуйте обрані типи вправ;  

- Поясніть основні труднощі 

навчання читанню китайською 

/японською мовою на вказаному 

Вами етапі.  

Орієнтовний перелік 

питань 

Методика навчання 

зарубіжної 

літератури в школі 

1. Визначте методологічні основи викладання 

зарубіжної літератури в школі. 
2. Схарактеризуйте основні принципи вивчення 

зарубіжної літератури в школі. 

3. Розкрийте специфіку методу творчого читання 

у роботі вчителя-словесника. 

4. Означте специфіку методу евристичної бесіди у 



роботі вчителя-словесника. 

5. Сформулюйте сутність дослідницького методу 

в роботі вчителя-словесника. 

6. Схарактеризуйте репродуктивний метод у 

роботі вчителя-словесника. 

7. Розкрийте творчий характер уроку зарубіжної 

літератури. 

8. Розкрийте специфіку підготовки до сприйняття 

художнього твору. 

9. Визначте особливості сприйняття художнього 

твору у школі. 

10. Означте сутність підготовки до аналізу 

художнього твору у школі. 

11. Схарактеризуйте аналіз як необхідний етап 

вивчення літературного твору. 

12. Визначте особливості вивчення життя і 

творчості письменника в середніх класах. 

13. Визначте особливості вивчення життя і 

творчості письменника в старших класах. 

14. Схарактеризуйте шлях аналізу “услід за 

автором” та його реалізація на уроці 

літератури. 

15. Окресліть смисл пообразного шляху аналізу і 

його реалізація при вивченні художнього твору. 

16. Схарактеризуйте проблемно-тематичний шлях 

аналізу та його реалізація при вивченні 

художнього твору. 

17. Розкрийте смисл підсумкових занять у 

вивченні художнього твору. 

18. Визначте особливості вивчення епічних творів 

у школі. 

19. Визначте особливості вивчення драматичних 

творів зарубіжної літератури. 

20. Визначте особливості вивчення ліричних 

творів зарубіжної літератури. 

21. Розкрийте структуру уроку літератури. 

22. Окресліть основні напрямки у роботі з 

розвитку мовлення учнів на уроках зарубіжної 

літератури. 

23. Поясніть значення теорії літератури у шкільній 

літературній освіті. 

24. Схарактеризуйте організацію позакласного 

читання школярів. 

25. Означте види та форми позакласної роботи 

учнів із зарубіжної літератури. 



26. Поясніть види планування роботи вчителя 

зарубіжної літератури. 

27. Розкрийте специфіку вивчення творів 

зарубіжної літератури. 

28. Схарактеризуйте вимоги до вчителя зарубіжної 

літератури. 

29. Окресліть значення шкільного курсу 

“Зарубіжна література” його зміст і структура. 

30. Визначте мету і завдання аналізу уроку 

літератури. 

 

Зразок тестового завдання 1: 

I. Визначте одну правильну відповідь: 

1. Вивчення зарубіжної літератури в 

закладах середньої освіти передбачає: 

а) формування читацької компетентності 

учнів; 

б) ґрунтовне вивчення теорії літератури, історії 

літератури та літературної критики; 

в) обговорення суджень про художній твір; 

г) вивчення матеріалів з історії країни. 

Правильна відповідь: а 

2. Головним у роботі вчителя зарубіжної 

літератури є таке вивчення твору, коли: 

а) учні зосереджуються на образах і прийомах 

втілення письменником свого задуму в 

художній структурі цілого тексту; 

б) учнів спонукають пофантазувати про 

продовження твору; 

в) учні підносять позитивних та засуджують 

негативних героїв твору; 

г) учні встановлюють опозиційний зв'язок між 

двома компонентами, один з яких відсутній 

або, навпаки, існує за відсутністю інших. 

Правильна відповідь: а 

 

 

Екзаменатори                             ____________                          Л.М. Удовиченко 

Д.П. Москальов 

 

Завідувачі кафедр                    ______________                          І.В. Семеніст 

О.О. Бровко 


