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Критерії оцінювання:  

Екзаменаційний білет складається з двох питань: 

 методика навчання іноземної мови в школі: 

містить два завдання – розкриття 

теоретичного питання та розробка вправ 

(кожне завдання – 10 балів, усього – 20 балів);  

 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. 

 

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


 Критерії оцінювання відповіді з методики 

навчання іноземної мови:  

 відповідність окресленому питанню; 

 термінологічна коректність; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 здатність до вирішення практичних завдань. 

Критерії оцінювання відповіді з методики 

навчання зарубіжної літератури:  

 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  

питань: 

Методика навчання 

іноземної мови в 

школі   

  

  

1. Методика - наука про навчання ІМ. Об'єкт та 

предмет дослідження методики викладання ІМ.  

2.Методи дослідження в методиці навчання ІМ: 

основні методи дослідження; допоміжні методи 

дослідження. 

3.Зв'язок методики навчання ІМ з іншими науками. 

4. Цілі навчання ІМ: а) практична; б) освітня; в) 

розвивальна; г) виховна. 

5. Зміст навчання: а) структура; б) іншомовна 

комунікативна компетентність; в) компоненти. 

6. Принципи навчання: а) дидактичні; б) методичні; 

7. Методи навчання ІМ. 

8.Засоби навчання: а) вимоги до засобів навчання; б) 

класифікація засобів;в) навчально-методичний 

комплекс. 

9.Критерії відбору фонетичного мінімуму. 

10. Вимоги до вимови учнів.  

11.Основна мета формування іншомовної  фонетичної 

компетентності. 

12. Класифікація звуків ІМ.  

13. Прийоми пояснення, корекції звуків. 

14.Основні етапи формування іншомовної  

фонетичної компетентності. 



15.Вправи для рецепції та репродукції звуків. 

16.Активний і пасивний граматичний мінімум.  

17.Граматичні навички мовлення.  

18.Поняття "граматична структура" і "зразок 

мовлення".  

19.Етапи формування іншомовної граматичної 

компетентності. 

20.Ознайомлення з граматичними структурами 

активного граматичного мінімуму. 

21.Автоматизація дій учнів з граматичними 

структурами активного граматичного мінімуму. 

22. Цілі формування іншомовної лексичної 

компетентності. 

23. Етапи формування іншомовної  лексичної 

компетентності, способи семантизації лексичних 

одиниць. 

24.Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої 

діяльності. 

25.Визначальні риси аудіювання.  

26.Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням. 

27.Психофізіологічні механізми аудіювання. 

28.Вимоги до текстів для навчання аудіювання. 

29.Труднощі аудіювання іншомовного мовлення. 

30.Етапи формування іншомовної компетентності в 

аудіюванні.  

31.Система вправ для формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні.      

32.Формування іншомовної компетентності у 

монологічному мовленні. 

33.Психологічна характеристика монологічного 

мовлення. 

34. Типи монологічних висловлювань. 

35. Цілі формування іншомовної компетентності у 

монологічному мовленні.  

36.Етапи формування іншомовної компетентності у 

монологічному мовленні. 

37.Система вправ для формування іншомовної 

компетентності у монологічному мовленні.  

38. Формування іншомовної компетентності у 

діалогічному мовленні. 

39. Цілі формування іншомовної компетентності у 

діалогічному мовленні. 

40. Етапи формування іншомовної компетентності у 

діалогічному мовленні. 

41. Система вправ для формування іншомовної 



компетентності у діалогічному мовленні.  

42. Загальна характеристика іншомовної 

компетентності у читанні.  

43. Цілі формування компетентності у читанні.  

44. Види читання. Характеристика видів читання. 

45. Система вправ для формування іншомовної 

компетентності у читанні. 

46. Вправи для формування компетентності у техніці 

читання. 

47.Загальна характеристика іншомовної 

компетентності у письмі.  

48. Цілі формування іншомовної компетентності у 

письмі.  

49. Етапи формування іншомовної компетентності у 

письмі.  

50. Вимоги до базового рівня володіння писемним 

мовленням. 

51.Система вправ для формування іншомовної 

компетентності у письмі. 

52. Формування іншомовної компетентності у техніці 

письма. 

 53.Типи, структура, зміст та специфіка уроку ІМ. 

54.Вимоги до сучасного уроку ІМ. 

55.Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої 

діяльності та спілкування. 

  56.Система вправ для формування ІКК: а) сучасні 

вимоги до  вправ;  б) структура вправи; в) типи та 

види вправ. 

57. Поняття «сугестологія» та суть інтенсивного 

навчання. 

58. Принципи методу активізації: а) принцип 

особистісного спілкування; б) особистісно-рольовий 

принцип;  в) принцип концентрованої організації 

навчального матеріалу і навчального процесу; г) 

принцип колективної взаємодії; д) принцип 

поліфункціональності вправ. 

59. Поетапна реалізація моделі інтенсивного 

навчання. 

60. Приклади вправ, що виконуються на етапах 

тренування і практики у спілкуванні (за методом 

активізації). 



61. Методи навчання іноземних мов: граматико-

перекладний та лексико-перекладний методи. 

62. Характеристика  усного методу Г. Пальмера. 

 Типові вправи. 

63. Характеристика аудіолінгвального методу. Типові 

вправи. 

64. Характеристика  аудіовізуального методу. Типові 

вправи. 

65.  Характеристика методу М. Уеста. Етапи роботи 

над текстом. 

 66. Функції контролю та вимоги до нього. 

67. Види та форми контролю. 

68. Об’єкти контролю. 

69.Тестовий контроль у навчанні іноземних мов. 

70. Навчальний процес з іноземної мови, його 

організація. Особливості планування. 

71.Система планування: а) календарно-річний план; 

б) тематичний план; в) поурочний план. 

72.Цілі навчання ІМ. Структура та зміст уроку ІМ.   

Зразок завдання з методики навчання іноземної 

мови: 

Розкрийте зміст теоретичного питання: формування 

іншомовної компетентності у  діалогічному мовленні; 

діалогічна єдність; етапи оволодіння діалогічним 

мовленням;  функціональні типи   діалогів. Наведіть 

приклади трьох вправ з формування німецькомовної  

компетентності  у діалогічному мовленні. 

 

 

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 
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