
  Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра української мови 

Кафедра української літератури і компаративістики  

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Методика навчання  мовознавчих дисциплін у вищій 
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спеціалізації 035.01«Українська мова та література» 

 

 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з двадцяти 

тестів (мовознавчий і літературознавчий блоки): 

мовознавчий блок: 10 тестів – 20 балів, 

літературознавчий блок: 10 тестів – 20 балів. 

Тестові завдання: 20 завдань таких категорій як 

множинний вибір, правильно/неправильно, 

відповідність, вбудовані відповіді.  

 

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 

- 

У підсумковий бал з дисципліни передбачено 

врахування результатів захисту індивідуальних 

проєктів, виконаних упродовж семестру. 

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


 

 

Орієнтовний перелік 

питань 

Мовознавчий блок 

1. Методика навчання мовознавчих дисциплін 

як наука і навчальна дисципліна. 

2. Державні документи в галузі вищої мовної 

професійної освіти. 

3. Вимоги до сучасної лекції з методики навчання 

мовознавчих дисциплін. 

Примітка. Подаємо окремі зразки 

формулювання змісту запитань до тестів: 3.1. 

Чим відрізняються поняття «міжкультурна 

комунікативна компетенція» та «іншомовна 

комунікативна компетенція»? 3. 2. Що таке 

«Європейське мовне портфоліо» і яке його 

основне призначення?  3. 3. Які ви знаєте мовні 

дидактичні ігри у процесі  навчання мовознавчих 

дисциплін? 3.4. Що є узагальненою метою і 

результатом навчання студентів мовних 

спеціальностей? 3.5. Які цілі навчання 

мовознавчих дисциплін передбачає сучасна 

лінгводидактика вищої школи? 3.5. Які ви знаєте 

сучасні технології навчання? Одну із технологій 

навчання мовознавчих дисциплін обґрунтуйте. 

3.6.У чому різниця між загальнодидактичними і 

методичними принципами навчання української 

мови? 3.7.Який метод навчання української мови 

вважається основним у сучасній методиці? 

3.8.Які засоби навчання відносяться до 

основних? 

  4. Організаційні форми навчання мовознавчих 

дисциплін у закладах вищої освіти. 

   5. Види та функції лекцій з мовознавчих 

дисциплін. 

    6. Залік, екзамен, колоквіум як форми 

контролю у закладах вищої освіти. 

 7. Дискусія як метод навчання у закладі вищої 

освіти. 

       8. Роль мовних компетенцій у формуванні 

мовної комунікативної компетентності майбутнього 

вчителя української мови і літератури? 

   9. Лекція як метод. Функції лекції як  

дидактичного методу. 

10.  Компетентнісний підхід до навчання 

мовознавчих дисциплін.   

11. Комунікативно-діяльнісний, особистісно 



орієнтований, системний та дослідницький  

підходи до навчання мовознавчих дисциплін. 

12. Методи і прийоми навчання фонетики та 

фонології сучасної української   мови у  

закладі вищої освіти. 

 13.  Методи і прийоми навчання лексикології 

та фразеології сучасної української   мови у  

закладі вищої освіти.  

14.  Методи і прийоми навчання морфеміки та 

словотвору сучасної української   мови у  

закладі вищої освіти.  

15. Методика навчання  морфологічних 

категорій іменника  у  закладі вищої освіти  

16. Методика навчання морфологічних 

категорій відмінка іменника  у  закладі вищої 

освіти  

 17. Методика навчання морфологічної 

категорії роду іменника  у  закладі вищої 

освіти.  

18. Методика навчання морфологічних 

категорій  прикметника як периферійної 

частини мови  у  закладі вищої освіти.  

19. Методика навчання морфологічних 

категорій відмінка  числівників у  закладі 

вищої освіти.  

20. Методика навчання займенникових слів 

української мови у  закладі вищої освіти. 

21.  Методика навчання граматичних категорій 

дієслова у  закладі вищої освіти.  

22.  Методика навчання видових пар дієслова у  

закладі вищої освіти. 

 23.   Методика навчання  способових форм 

дієслова у  закладі вищої освіти. 

24. Методика навчання семантико-

синтаксичних розрядів прислівника у  закладі 

вищої освіти.  

25. Методика навчання  службових слів 

української мови  в  закладі вищої освіти. 

 26. Методика навчання вигуків як 

нечленованих слів-речень української мови  в  

закладі вищої освіти. 

 27. Методика навчання синтаксису 

словосполучень української мови в закладі 

вищої освіти.  

28. Методика навчання синтаксису простого 



речення української мови в закладі вищої 

освіти. 

29. Методика навчання синтаксису 

односкладних речень української мови в 

закладі вищої освіти. 

 30. Методика навчання синтаксису 

складносурядних речень української мови в 

закладі вищої освіти.  

31. Методика навчання синтаксису 

складнопідрядних речень української мови в 

закладі вищої освіти.  

32. Методика навчання синтаксису 

безсполучникових речень української мови в 

закладі вищої освіти. 

        33.Класифікація вправ  з української мови за 

дидактичною метою. 

        34.Інтерактивні методи навчання мовознавчих 

дисциплін. Яка структура і зміст практичного 

заняття? 

35. Організація дослідницької діяльності 

майбутніх учителів української мови і 

літератури у процесі навчання мовознавчих 

дисциплін.  

Орієнтовний перелік 

питань 

Літературознавчий 

блок 

1. Схарактеризуйте курси літературознавчого 

циклу як навчальні предмети вищої школи. 

2. Розкрийте зміст і структуру літературознавчої 

освіти у вищій школі. 

3. Обґрунтуйте мету і завдання основних курсів 

літературознавчого циклу та курсів за 

вибором. 

4. Дайте визначення методики викладання 

літературознавчих дисциплін як науки, її 

складових частин і джерел розвитку. 

5. Охарактеризуйте зв'язок методики 

викладання літературознавчих дисциплін з 

іншими фундаментальними науками. 

6. Оцініть організацію навчального процесу в 

системі підготовки спеціалістів філологів. 

7. Розкрийте професійні уміння та якості 

викладача літературознавчих дисциплін у 

вищій школі. 

8. Схарактеризуйте особливості планування 

роботи викладача літературознавчих 

дисциплін. 

9. Визначте форми організації навчальної 



діяльності студентів. Поясніть особливості 

аудиторної та позааудиторної роботи. 

10. Розкрийте форми організації аудиторної 

роботи студентів з літературознавчих 

дисциплін, їх специфіку. 

11. Схарактеризуйте форми організації 

позааудиторної роботи з літературознавчих 

дисциплін, їх специфіку. Поясніть 

особливості літературних вечорів, 

конференцій, олімпіад. 

12. Сформулюйте особливості самостійної 

роботи з літературознавчих дисциплін. 

13. Визначте специфіку навчально-дослідницької 

та науково-дослідницької діяльності з 

літературознавчих дисциплін.  

14. Розкрийте смисл педагогічної практики 

студентів. 

15. Обґрунтуйте специфіку літературознавчого 

аналізу художнього твору. 

16. Охарактеризуйте принципи аналізу 

художнього твору у вищій школі. 

17. Розкрийте шляхи аналізу художнього твору у 

вищій школі. 

18. Визначте методи та прийоми аналізу 

художнього твору в аудиторній роботі. 

19. Розкрийте метод творчого читання, основні 

прийоми його реалізації та ефективні види 

робіт. 

20. Розкрийте метод евристичної бесіди, основні 

прийоми його реалізації та ефективні види 

робіт. 

21. Розкрийте дослідницький метод, основні 

прийоми його реалізації та ефективні види 

робіт. 

22. Розкрийте репродуктивний метод у вивченні 

літератури у вищій школі. Основні прийоми 

його реалізації та ефективні види робіт. 

23. Обґрунтуйте специфіку вивчення епічних 

творів у вищій школі. 

24. Обґрунтуйте специфіку вивчення ліричних 

творів у вищій школі. 

25. Обґрунтуйте специфіку вивчення 

драматичних творів у вищій школі. 

26. Обґрунтуйте специфіку вивчення 

літературно-критичних матеріалів у вищій 



школі. 

27. Охарактеризуйте вступні і підсумкові заняття 

в системі вивчення курсів літературознавчого 

циклу. 

28. Розкрийте функції письмових робіт з курсів 

літературознавчого циклу. 

29. Визначте особливості наукового гуртка з 

літературознавчих дисциплін у вищій школі 

30. Сформулюйте особливості роботи з 

літературного країнознавства, літературні 

екскурсії та походи в змісті літературознавчої 

освіти у вищій школі. 

 

Зразок тестового завдання 1: 

1. Вивчення літературознавчих дисциплін у ВНЗ 

передбачає: 

 a) Зміну структури дії шляхом виконання вправ 

у процесі формування 

навичок; 

 b) ґрунтовне вивчення теорії літератури, історії 

літератури та літературної 

критики; 

 c) обговорення суджень про художній твір. 

Правильна відповідь 2 бали –b. 

 

2. Літературно-критичні оцінки художнього твору: 

 a) ніколи не змінюються; 

 b) змінюються, дедалі поглиблюючись або 

спростовуючись; 

 c) не змінюються щодо класичних творів. 

Правильна відповідь 2 бали –б. 

 

3. Конструктивна орієнтація викладача на студентів 

у навчальній діяльності означає, що: 

а) проектуючи навчальну ситуацію, викладач 

повинен передбачити, які знання якими методами і 

в яких формах доцільно викласти аудиторній 

роботі, які внутрішні психічні процеси він викличе 

запропонованим самостійним завданням, які роботи 

розвивають гнучкість мислительних операцій, що 

заважає працювати уяві, які задачі носять 

репродуктивний, а які дослідницький і творчий 

характер; 

б) викладач має відповідати лише на запитання 



студентів; 

в) демонструвати зв'язок художньої літератури з 

реальним життям. 

Правильна відповідь 2 бали –a. 
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