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Програма екзамену з дисципліни 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН» 

 

для студентів 

IІІ курсу 

 

спеціальності 035 Філологія 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

освітньої програми 035.01.01 Українська мова і література 

 
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни оцінюються за модульно- 

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 60 та додавання 40 балів за 

екзаменаційну відповідь. 

 Форма проведення: письмова (відповіді на два теоретичні питання та контрольне 

практичне завдання (розробка фрагменту уроку). 

 Тривалість проведення: 2 години. 

 Максимальна кількість балів: 40 балів (максимальна кількість балів за одне 

теоретичне питання – 15; розробка фрагменту уроку – 10 балів). 

 

Критерії оцінювання теоретичного питання 

(максимальна кількість балів: 15) 

Значення оцінки Оцінка за 

п’ятнадцятибальною шкалою 

Відмінний рівень знань у межах обов’язкового 
матеріалу з можливими, незначними недоліками 

13-15 балів 

Достатньо високий рівень знань у межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих 

помилок 

12 балів 

Загалом добрий рівень знань з незначною кількістю 
помилок 

10-11 балів 

Посередній рівень знань із значною кількістю 
недоліків. 

8-9 балів 

Мінімально можливий допустимий рівень знань 6-7 балів 

Недостатній рівень знань із значною кількістю 
помилок 

1-5 балів 



Критерії оцінювання практичного завдання 

(максимальна кількість балів: 10) 

Значення оцінки Оцінка за 

десятитибальною 

шкалою 

У відповіді можливі незначні неточності. 9-10 балів 

Відповідь не містить суттєвих грубих помилок. 8 балів 

Відповідь містить незначну кількість помилок. 7 балів 

Відповідь містить значну кількість помилок. 5-6 балів 

Відповідь містить значну кількість помилок. 3-4 бали 

Недостатній рівень знань із значною кількістю помилок 1-2 бали 

 

Перелік допоміжних матеріалів 
 

Студенти на екзамені можуть користуватися підготовленим у ході підготовки до 

екзамену конспектом із практичними завданнями до уроку, що стануть ілюстративним 

матеріалом для відповідей на теоретичні питання. 

  



Перелік питань для екзаменаційного контролю з дисципліни  

«Методика викладання української мови у школі» 

 

Теоретичні питання 

 

1. Лінгвістичні, психологічні, дидактичні засади навчання української мови у школі. 

2. Основні аспекти навчання української мови. 

3. Поняття «підхід до навчання». Характеристика сучасних підходів до навчання української 

мови: компетентнісного, комунікативного, особистісно орієнтованого. 

4. Загальнодидактичні і лінгводидактичні принципи навчання української мови. 

5.  Поняття технології навчання. Сучасні технології навчання української мови. 

6. Поняття про метод навчання. Класифікації методів навчання. Прийоми навчання української 

мови. 

7. Засоби навчання української мови, їх характеристика. 

8.  Інтерактивні технології навчання. 

9.  Проблемне навчання української мови. 

10.  Урок  як основна форма навчання у школі. Типологія уроків. 

11. Нетрадиційні форми проведення уроків української мови. 

12.  Зміст і організація  навчання  української мови: документальна основа.  

13.  Зміст мовної освіти у концепції Нової української  школи. 

14. Етапи вивчення української мови у школі. 

15.  Програма як базовий документ  у навчанні української мови: пояснювальна записка, 

основний зміст.  

16.  Варіативність сучасного підручника української мови.  

17.  Методика навчання фонетики,  орфоепії: етапи, зміст принципи навчання. 

18. Методика навчання фонетики, орфоепії:   методи, прийоми, засоби навчання, система вправ. 

19.  Методика навчання будови слова і словотвору:  зміст, принципи навчання. 

20. Методика навчання будови слова і словотвору: методи, прийоми, засоби навчання, система 

вправ. 

21.  Методика навчання лексикології, фразеології: етапи, зміст, принципи навчання. 

22. Методика навчання лексикології, фразеології:  методи, прийоми навчання, типологія вправ. 

23. Методика навчання морфології: етапи, зміст, принципи навчання. 

24. Методика навчання синтаксису: етапи, зміст, принципи навчання. 

25. Методика навчання морфології: методи, прийоми, засоби  навчання, система вправ. 

26. Методика навчання синтаксису: методи, прийоми, засоби навчання, система вправ. 

27. Методика навчання орфографії:  зміст, принципи навчання. 

28. Методика навчання орфографії: методи, прийоми, засоби навчання,  типологія вправ. 

29. Методика навчання пунктуації: зміст, принципи навчання. 

30. Методика навчання пунктуації:  методи, прийоми, засоби навчання, типологія вправ. 

31.  Труднощі  у вивченні синтаксису української мови та продуктивні прийоми  опрацювання 

важких тем. 

32.  Види переказів. Методика проведення. 

33. Види творів. Методика їх проведення. 

34.  Методика вивчення стилістики у школі: зміст, система вправ і завдань.  

35.  Класифікація уроків розвитку мовлення та їхні структурні елементи. 

36.  Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та особливості їх 

розвитку  на уроках української мови. 

 

Практичні завдання 

 

1.  Розробіть фрагмент уроку  вивчення нового матеріалу  з теми «Пароніми» (5 клас). 

2. Розробіть фрагмент уроку повторення з теми  «Спільнокореневі слова і форми слова» (5 клас). 

3. Розробіть фрагмент уроку формування   мовленнєвої компетентності з теми «Написання 

префіксів пре-, при-, прі- » ( 5 клас). 



4.  Розробіть фрагмент уроку  формування  умінь і навичок з теми «Написання апострофа» ( 5 

клас). 

5.  Розробіть фрагмент уроку  узагальнення  вивченого з теми «Відомості із синтаксису і 

пунктуації ( 5 клас). 

6.  Розробіть фрагмент уроку  узагальнення вивченого з теми «Розділові знаки  при однорідних 

членах речення» ( 5 клас). 

7.  Розробіть фрагмент  вступного уроку «Краса і багатство української мови» (6 клас). 

8.  Розробіть фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми «Активна і пасивна лексика 

української мови» ( 6 клас). 

9. Розробіть фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми «Фразеологізми у ролі членів 

речення» (6клас). 

10. Розробіть фрагмент уроку узагальнення вивченого  з теми «Фразеологія» (6 клас). 

11.  Розробіть фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми «Зміни приголосних при 

творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-та іменників із суфіксами -

ств(о), -зтв(о), -цтв(о) (6 клас). 

12.  Розробіть фрагмент уроку узагальнення вивченого з теми «Основні способи словотворення» 

(6 клас). 

13.  Розробіть фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми «Відмінювання іменників ІІ 

відміни» (6 клас). 

14. Розробіть фрагмент уроку формування умінь і навичок з теми «Написання складних 

прикметників разом і через дефіс» ( 6 клас). 

15.  Розробіть  фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми «Числівник як частина мови». 

16.  Розробіть фрагмент узагальнення вивченого уроку з теми « Частка як частина мови» (7 клас). 

17.  Розробіть фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми «Односкладні і двоскладні 

прості речення» (8 клас). 

18. Розробіть фрагмент уроку формування умінь і навичок з теми «Тире між підметом і 

присудком» (8 клас). 

 

Перелік питань для екзаменаційного контролю з дисципліни  

«Методика викладання української літератури у школі» 

 

Теоретичні питання 

 

1. Методологічні основи викладання української літератури в школі. 

2. Об’єкт, предмет і структура методики викладання української літератури.  

3. Джерела і чинники розвитку методики викладання української літератури. 

4. Програмно-методичне забезпечення шкільного курсу української літератури.  

5. Види планування роботи вчителя української літератури. 

6. Вимоги до фахової підготовки вчителя літератури. 

7. Специфіка сприймання літератури молодшими та старшими підлітками. 

8. Основні принципи викладання української літератури в школі. 

9. Структура уроку літератури. 

10. Специфічні методи навчання літератури.  

11. Метод творчого читання у роботі вчителя. 

12. Метод евристичної бесіди у роботі вчителя. 

13. Дослідницький метод у роботі вчителя. 

14. Репродуктивний метод у роботі вчителя. 

15. Творчий характер уроку української літератури. 

16. Підготовка до аналізу художнього твору у школі. 

17. Аналіз як необхідний етап вивчення літературного твору. 

18. Особливості вивчення життя і творчості письменника в середніх класах. 

19. Особливості вивчення життя і творчості письменника в старших класах. 

20. Шлях аналізу “услід за автором” та його реалізація на уроці літератури. 

21. Пообразний шлях аналізу і його реалізація при вивченні художнього твору. 



22. Проблемно-тематичний шлях аналізу та його реалізація при вивченні художнього твору. 

23. Особливості вступних уроків. 

24. Методика проведення підсумкових уроків. 

25. Особливості вивчення епічних творів у школі. 

26. Особливості вивчення драматичних творів української літератури. 

27. Особливості вивчення ліричних творів української літератури. 

28. Розвиток усного мовлення на уроках літератури. 

29. Розвиток писемного мовлення на уроках літератури.  

30. Методика вивчення теоретико-літературних понять. 

31. Види та форми позакласної роботи учнів з української літератури. 

32. Інноваційні технології та прийоми навчання української літератури. 

33. Інтеграційні типи літературних занять.  

34. Інформаційні технології у навчанні української літератури.  

35. Специфіка наповнення і роботи шкільного літературного кабінету. 

36. Наочність та технічні засоби навчання на уроках української літератури. 

 

Практичні завдання 

 

1. Розробіть фрагменту уроку з використанням евристичної бесіди. 

2. Розробіть фрагмент уроку з використанням дослідницького методу. 

3. Розробіть фрагмент уроку з використанням репродуктивного методу. 

4. Розробіть фрагмент вступного уроку.  

5. Розробіть фрагмент підсумкового уроку. 

6. Розробіть систему запитань, спрямовану на аналіз художнього твору. 

7. Розробіть фрагмент уроку з вивчення біографії письменника. 

8. Розробіть фрагмент уроку з використанням аналізу художнього твору шляхом «услід за 

автором». 

9. Розробіть фрагмент уроку з використанням пообразного шляху аналізу художнього твору.  

10. Розробіть фрагмент уроку з використанням проблемно-тематичного шляху аналізу.  

11. Розробіть фрагмент уроку по вивченню епічного твору.  

12. Розробіть фрагмент уроку по вивченню драматичного твору. 

13. Розробіть фрагмент уроку по вивченню ліричного твору.  

14. Розробіть фрагмент уроку по вивченню теоретико-літературних понять. 

15. Розробіть фрагмент уроку з використанням інноваційних технологій. 

16. Розробіть фрагмент уроку з використанням інтеграційних типів літературних занять. 

17. Розробіть фрагмент уроку з використанням інформаційних технологій.  

18. Розробіть фрагмент уроку з використанням технічних засобів навчання. 


