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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма формулює вимоги до змісту та форм кваліфікаційних 

випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускника першого (бакалаврського) рівня до подальшої 

професійної діяльності. 

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення практичної та 

теоретичної підготовки бакалавра філологічної освіти до виконання освітніх 

задач.  

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення загальних та 

спеціальних (професійних) компетенцій бакалавра філології, що визначають 

його готовність до вирішення професійних завдань, встановлених освітнім 

стандартом, які сприяють його конкурентоспроможності на ринку праці. 

Програма містить перелік основних розділів дисциплін, що виносяться на 

екзамен, і список рекомендованої літератури; доводиться до відома студентів не 

менш, ніж за три місяці до початку екзамену. Перед екзаменом рекомендується 

проведення консультацій.  

Екзамен проводиться в комбінованій формі (тест та усне опитування) 

протягом одного дня.  

 

2. ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ІСПИТІ 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, компетентної, 

здатної швидко адаптуватися до  динамічних умов діяльності особистості на 

основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. Відтак 

глобалізація та демократизація сучасної вищої освіти вимагає широкого 

впровадження та використання новітніх освітніх технологій, які здійснюються в 

межах Болонського процесу. 

На кваліфікаційний іспит винесено основні питання з: Практичного курсу 

східної мови, Сходознавчих студій, Психолого-педагогічних студій та Методики 

навчання в середній школі.  

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Кваліфікаційний іспит повинен виявити знання як основних, так і 

допоміжних дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання 

обов’язкової та додаткової спеціальної літератури, належне володіння 

практичними навичками іншомовної мовленнєвої діяльності.  

Структура екзаменаційного білета: 

І. Розмовна тема.  

ІІ. Розгорнута відповідь на питання з блоку «Сходознавчі студії» 

ІІІ. Тестові завдання з блоку «Психолого-педагогічні студії» 

IV. Тестові завдання з блоку «Методика навчання в середній школі» 
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Комплексний кваліфікаційний іспит передбачає перевірку та оцінку 

сформованості у студентів мовної, комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої 

та психолого-педагогічної компетенції, наявності у студентів ґрунтовних знань 

мови, основ навчання іноземної мови, а також вмінь реалізовувати ці знання в 

майбутній професійній діяльності. 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння набутими 

знанями та умінями. 

Студенти повинні також володіти лексичною та граматичною нормами 

іноземної мови, вміти правильно реалізовувати цю норму в різних видах 

мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях. 

  

3. Завдання та програмні результати 

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту передбачає перевірку 

сформованості:  

загальних компетентностей таких, як комунікативна - володіння  на  

високому  рівні усіма  видами  іншомовної  мовленнєвої діяльності: 

аудіювання,читання, говоріння, письмо, медіація (переклад); науково-

дослідна - здатність аналізувати дані дослідження, обговорювати висновки та 

зміст науково-дослідної праці; організовувати та структурувати дослідження; 

вміння презентувати дані науково-дослідних проектів в усній 

або письмовій формі; здатність творчо і критично осмислювати філологічну 

інформацію для вирішення науково-дослідних і практичних завдань у сфері 

професійної діяльності; здатність використовувати поглиблені спеціалізовані 

професійні теоретичні і практичні знання з методології і методики наукового 

дослідження для самостійної науково-дослідної і педагогічної діяльності; 

самоосвітня - здатність  до  мотивованої  самооцінки  та  налаштованість  на  

постійне самовдосконалення;здатність шляхом самостійного навчання освоїти 

нові області, використовуючи здобуті лінгвістичні та літературознавчі знання; 

здатність адаптуватися до нових ситуацій (вміння застосовувати набуті 

компетенції в нових умовах); уміння отримати результат в умовах обмеженого 

часу з акцентом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; 

 фахових компетентностей: філологічна    компетенція (розвиток    

мовних    знань,    лінгво-комунікативних умінь; розширена і глибока 

інформаційна обізнаність лінгвістичної проблематики; здатність описати широке 

коло об’єктів та процесів;  здатність  аналізувати  філологічні  явища  

(лінгвістичні  та літературознавчі) з   точки   зору   фундаментальних   

філологічних принципів і знань; проектна (уміння розробити проект з 

актуальних науково-прикладних проблем галузевого розвитку);   

програмних результатів: 

Уміння та здатність: 
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- навчатися протягом життя, удосконалювати та розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

- досягати морального удосконалення власної особистості; 

- здатність  вибудовувати  прогностичні  сценарії  і  моделі  розвитку 

комунікативних і соціокультурних ситуацій; знання теорії і володіння 

практичними  навичками  проектування,  конструювання,  

моделювання 

освітнього процесу; 

- здатність складати різні види планів для організації процесу навчання 

іноземною мовою; 

- здатність конструювати особистий освітній продукт; 

- здатність робити самооцінку та оцінку результату/продукту діяльності 

та способів його досягнення. 
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4. Методика проведення комплексного кваліфікаційного іспиту 

          Іспит проводиться в комбінованій формі: тест з Психолого-педагогічних 

студій та Методики навчання в середній школі та усна відповідь з Практичного 

курсу східної мови (розмовна тема) і Сходознавчих студій. 

Тестову частину екзамену студенти виконують в існуючій системі 

електронного навчання Moodle. Доступ до цього ресурсу можливий лише через 

корпоративний акаунт університету, із власного цифрового кабінету студента. 

Загальна кількість запитань в індивідуально згенерованому варіанті становить 

80, по 20 питань з усіх модулів кожної навчальної дисципліни (Психолого-

педагогічні студі (Психологія, Педагогіка), Методика навчання в середній школі 

(Методика навчання східної мови в школі, Методика навчання зарубіжної 

літератури в школі). 

Відповіді на питання тесту студент готує на власному обладнаному 

робочому місці з авторизованим доступом до електронної версії тесту, 

розміщеному у відповідному ЕНК. Час виконання завдання – дві академічні 

години. Під час виконання тесту студент працює самостійно, не користується 

сторонніми джерелами інформації, не контактує з іншими студентами, що 

працюють над тестовими завданнями. 

Кожен студент отримує особистий варіант тесту, який відкритий протягом 

обмеженого часу та дозволяє тільки одну спробу виконання тесту. Результати 

тесту розшифровує екзаменаційна комісія після завершення роботи останнього 

студента. Рейтинг зводиться до цілого числа за математичними правилами 

заокруглення. 

Тести перевіряються автоматично системою тестування відповідно до 

уведених даних. Одна правильна відповідь це 1 бал. Екзаменаційна відомість 

заповнюється даними, згенерованими системою, та завіряється усіма членами 

екзаменаційної комісії.  

 

           Після виконання тестів, студент переходить до виконання усної частини 

екзамену. Виконує завдання з Практичного курсу східної мови ( готує розмовну 

тему) і завдання зі Сходознавчих студій (дає розгорнуту відповідь на питання 

відповідного екзаменаційного білета). Максимальна кількість балів за кожну 

усну відповідь 10 балів.  

 

Критерії оцінювання усної відповіді 

Оцінка за  

стобальною Значення оцінки 

шкалою  

9-10 балів 

Студент в повному обсязі володіє матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст питань.  
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6-8 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних відповідей, в 

основному розкриває зміст поставлених питань. 

 
балів 

 
 

3-5 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних відповідей, недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань 

балів 

   

0-2 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст питання під час усних відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. 

 балів 

  

 

Результати складання іспиту визначаються оцінками за 100-бальною 

шкалою і оголошуються в день проведення іспиту після оформлення протоколу 

засідання комісії. 

 

Шкала оцінювання 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно-високий рівень знань (виконання), з 

можливими незначними недоліками (помилками); 

В 89-82 

балів 

Дуже добре-достатньо високий рівень знань 

(виконання), без суттєвих (грубих) помилок; 

С 81-75 

балів 

Добре-у цілому гарний рівень знань (змістовна 

робота), з незначною кількістю помилок; 

D 74-69 

балів 

Задовільно-посередній рівень знань (виконання), зі 

значними недоліками (помилками); 

Е 68-60 Достатньо-мінімальний можливий допустимий 
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балів рівень знань (виконання); 

F 59-1 

балів 

Незадовільно.  

 

 

5. Орієнтовні питання для підготовки до іспиту 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 

Психологія 
 

1. Специфіка психології як науки, її предмет і завдання.  

2. Поняття про психіку, її функції та структура.  

3. Основні методи психології. 

4. Свідомість як вища форма психічного відображення, її функції та 

структуру. 

5. Диференціація понять «індивід», «особистість» та «індивідуальність».  

6. Структурні компоненти особистості.  

7. Самосвідомість, її функції та складові компоненти. 

8. Відчуття як пізнавальний процес, його функції та види. 

9. Сприймання як пізнавальний процес, його функції,  види та властивості.  

10. Пам’ять як пізнавальний процес,  її призначення, види та процеси.   

11. Мислення як пізнавальний процес, його операції, форми та види.  

12.  Уява як пізнавальний процес, її функції, види та механізми.  

13. Увага як стан свідомості, її види та властивості. 

14. Сутність емоцій і почуттів, їх функції, види та форми переживання.   

15. Воля як психологічна категорія, вольові дії та якості людини. 

16. Суть, властивості та типи темпераменту. 

17. Поняття характеру, його структура та фактори формування. 

18. Здібності, рівні їх вияву та фактори розвитку. 

19. Специфіка діяльності, її функції та структура.  

20. Поняття психічного розвитку людини, його ознаки та  чинники. 

21. Вікова періодизація психічного розвитку людини.  

22. Психічний розвиток немовляти. 

23. Психічний розвиток дитини раннього віку. 

24. Психічний розвиток дошкільняти. 

25. Психічний розвиток молодшого школяра. 

26. Психічний розвиток підлітка. 

27. Психологічні особливості юнацтва. 

28. Психологічні особливості людини раннього дорослого віку. 

29. Психологічні особливості людини середнього дорослого віку. 

30. Психологічні особливості людини пізнього дорослого віку. 

 

Рекомендована література 

1. Варій М. Й. Загальна психологія: навч.  посіб./ 2-ге видан., випр. і доп. –  К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 968 c. 
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2. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2017. 

– 388 с.  

3. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, 

З. Огороднійчук та ін. – К.: «А.П.Н.», 2008. – 436 с.   

4. Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч. закладів/ 

Максименко С.Д., Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О. – За заг. 

ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2010. – 543 с.   

5. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – СПб.: Питер, 2012. – 992 с.  

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 128 с.  

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2011. – 487 с.  

8. Павелків Р.В. Вікова психологія: підр. – К.: Кондор, 2015. – 469 с.  

9. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. – Суми: 

Університетська книга, 2017. – 352 с.  

10. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та 

ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2010. – 

560 с.   

11. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2009. – 

360 с. 

12. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова 

психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.  

13. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна 

психологія: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.  

14. Токарева Н.М. Шамне А.В. Вікова та педагогічна психологія: навчальний 

посібник / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. – Київ, 2017. – 548 с. 

 

Педагогіка 

1. Характеристика провідних термінів, на яких базується Закон України 

«Про освіту» (2017). 

2. Сутність педагогіки як науки. ЇЇ поняттєво-категоріальний апарат. 

3. Об’єкт, предмет, функції педагогіки. 

4. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічних наук. 

5. Роль і функції учителя у суспільному розвитку. Основні вимоги до 

особистості педагога. 

6. Методи науково-педагогічних досліджень. 

7. Поняття «зміст освіти», його сутність. 

8. Сутність, завдання, основні категорії дидактики. Зв’язок дидактики з 

іншими науками. 

9. Логіка і структура процесу навчання. 

10. Основніфункції та мотиви навчання. 

11. Сутністьпоняття «методинавчання» й основні підходи до їх 

класифікації. 

12. Закономірності тапринципинавчання. 

13. Схарактеризувати словесні, наочні, практичні, проблемно-пошукові 

методи навчання. 
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14. Сутністьпоняття «диференційованенавчання»: його ознаки, функції, 

види, структура. 

15. Методи контролю, самоконтролю і самооцінки діяльності і 

поведінкиучнів. 

16. Попередній, поточний, тематичний та підсумковий контроль, методи їх 

здійснення та вимоги до нього. 

17. Сутність рейтингової системи оцінювання результатів навчальної 

діяльності. Схарактеризувати шляхи подолання неуспішності учнів. 

18. Сутність поняття «виховання». Розкрити сутність виховання як 

цілісного процесу (схематично). 

19. Закономірності та принципи виховання. 

20. Основні форми і методи виховання. 

21. Роль виховання і самовиховання в процесі професійної діяльності. 

22. Основні напрями виховання особистості учня. 

23. Особливості виховання особистості дитини в сім`ї. 

24. Сутність процесу самовиховання особистості. 

25. Особливості процесу перевиховання особистості. 

26. Сутність понять «управління» і «педагогічний менеджмент». 

27. Основні функції управління. 

28. Основні принципи управління. 

29. Особистісно-професійні якості керівника-лідера. 

30. Спільне та відмінне у поняттях «керівництво» та «лідерство». 

Література: 

1. Аймедов K. B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2014. 352 с. 

2. Бондар В. I. Дидактика. К. : Либідь, 2005. 264 с. 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно- 

рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 

2011. 384 с.  

4. Волкова Н. П. Педагогіка: навчальний посібник. К. : Академвидав, 2009. 616 

с.  

5. Гриньова М., Коберник О., Малаканова Л., Сорокіна Г. Основи сучасного 

виховання: навчальний посібник. Полтава : ПП «Астрая», 2015. 345 с.  

6. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посібник. К., 2006. 321 с. 

7. Закон України «Про освіту». Голос України, 2017. 

http://www.golos.com.ua/article/294010 

8. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. Педагогика: учебник для 

бакалавров. М., 2015. 488 с.. 

9. Кузьминський А. І. Педагогіка: підручник. К. : Знання, 2007. 447 с.  

10. Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навчальний 

посібник. К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. 440 с. 

11. Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій. Хмельницький: ХМЦНП, 2013. 

223 с. 

12. Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 667 с. 

13. Малафіїк I. B. Дидактика новітньої школи : навчальний посібник. К.: 

http://www.golos.com.ua/article/294010
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Видавничий Дім «Слово», 2015. 632 с. 

14. Мойсеюк Н. Педагогіка : навчальний посібник. К. : Академия, 2007. 656 с.  

15. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Київ : 

Міносвіти і науки, молоді та спорту України, 2012. Режим доступу: 

http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf 

16. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-

2016/konczepcziya.html 

17. Педагогіка: практикум: навч. посіб. Г. Х. Яворська, О. П. Ноздрова; за заг. 

ред. д-ра пед. наук, проф. Г. Х. Яворської. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 

2014. 169 с. 

18. Педагогічна майстерність : підручник. І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, 

І. Ф. Кривонос та ін. 2-ге вид. допов. і переробл. Київ : Вища шк., 

2004. 422 с. 

19. Фізеші О. Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика 

виховання. Школознавство: навчальний посібник. К.: Кондор- Видавництво, 

2013. 390 с. 

20. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Академвидав, 2009. 560 

с.  

21. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения. СПб.: 

Питер, 2004. 541 с. 

22. Хуторской А. В.Современная дидактика: Учеб. для вузов. СПб. : Питер, 

2001. 536 с. 

23. Чайка В. М. Основи дидактики: навчальний посібник. Київ : Академвидав, 

2011. 238 с. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Методика навчання зарубіжної літератури в школі  

1. Методологічні основи викладання зарубіжної літератури в школі. 

2. Основні принципи навчання зарубіжної літератури в школі. 

3. Метод творчого читання у роботі вчителя-словесника. 

4. Метод евристичної бесіди у роботі вчителя-словесника. 

5. Дослідницький метод у роботі вчителя-словесника. 

6. Репродуктивний метод у роботі вчителя-словесника. 

7. Творчий характер уроку зарубіжної літератур. 

8. Етап підготовки до сприйняття художнього твору. 

9. Етап сприйняття художнього твору у школі. 

10. Етап підготовки до аналізу художнього твору у школі. 

11. Аналіз як необхідний етап вивчення літературного твору. 

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

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

http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
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14. Шлях аналізу художнього твору “услід за автором” та його реалізація на 

уроці зарубіжної літератури. 

15. Пообразний шлях аналізу художнього твору і його реалізація на уроці 

зарубіжної літератури. 

16. Проблемно-тематичний шлях аналізу художнього твору і його реалізація 

на уроці зарубіжної літератури. 

17. Заключні заняття при вивченні художнього твору. 

18. Особливості вивчення епічних творів у школі. 

19. Особливості вивчення драматичних творів зарубіжної літератури. 

20. Особливості вивчення ліричних творів зарубіжної літератури. 

21. Структура уроку зарубіжної літератури. 

22. Основні напрямки у роботі з розвитку мовлення учнів на заняттях із 

зарубіжної літератури. 

23. Теорія літератури та її значення у шкільній літературній освіті. 

24. Організація позакласного читання школярів із зарубіжної літератури. 

25. Види та форми позакласної роботи учнів із зарубіжної літератури. 

26. Види планування роботи вчителя зарубіжної літератури. 

27. Специфіка вивчення творів зарубіжної літератури. 

28. Вимоги до вчителя зарубіжної літератури. 

29. Значення шкільного курсу “Зарубіжна література”, його зміст і структура. 

30. Наочність та технічні засоби навчання на уроках зарубіжної літератури. 

Література: 

1. Грицак Н.Р. Теорія і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-

епічних різнонаціональних художніх творів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 

2020. 400 с. 

2. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності 

старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. К., Вид-во 

НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2003. 380 с. 

3. Куцінко, О. Г. Особливості викладання зарубіжної літератури в школі / О. 

Г. Куцінко. Харків : Основа, 2018. 94 с. (Зарубіжна література в школі; 

вип. 1). 

4. Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів 

у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія.  К.: Вид-во НПУ 

ім. М.П.Драгоманова, 2006. 340 с. 

5. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах 

: підручник для студентів вищих закладів освіти / ред. М. М. Гнатюк. Київ 

: Ленвіт, 2000. 240 с. 

6. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх 

навчальних закладах [Текст] : підручник / Л. Ф. Мірошниченко. Київ : 

Слово, 2010. 432 с. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=77568&displayformat=dictionary
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%93%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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7. Удовиченко Л.М. Теорія і технологія вивчення художніх образів-

персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи: монографія. 

Київ, 2020. 352 с. 

8. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в 

школах: навчальний посібник / Ф. М. Штейнбук. Київ : Кондор, 2007. 316 с. 

 

Методика навчання східної мови в школі 

1. Які сучасні технології навчання іноземних мов застосовують в Україні? 

2. В чому полягає специфіка предмета "Східна мова" у ВНЗ України? 

3. Поясніть традиційні методи до навчання китайської мови? 

4. Зазначте основні вимоги до навичок студентів різних курсів спеціальності 

китайська мова? 

5. Навчання письму 

6. Навчання читанню 

7. Проблема мотивації у вивченні китайської мови 

8. Історія викладання китайської мови в Україні 

9. Метод проектів 

10. Навчання говорінню на початковому етапі 

11. Навчання говорінню на середньому етапі 

12. Сайти, які використовуються в процесі навчання китайської мови 

13. Навички, якими учень повинен оволодіти  

14. Важливість проектної діяльності 

15. Перспективи вивчення китайської мови  

16. Наведіть принципи навчання китайської мови 

17. Яким чином слід розвивати механізм передбачення структурі речення та 

смислу всього висловлювання? 

18. Які існують рівні розуміння китаємовних тестів при аудіюванні? 

19. Які етапи навчання діалогічного мовлення? 

20. Яке значення має письмо у навчанні китайської мови? 

 

Рекомендована література 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BA%2C%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=77525&displayformat=dictionary
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1. 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. – док. пед. наук, проф.                   

С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. –  273 с.   

2. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 

2009. – 119 с. 

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: 

Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с. 

4. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми 

і таблиці). — К.: Ленвіт, 2008. — 285 с. 

5. Панова Л.С., Андрійко І.Ф., Тезікова С.В. Методика навчання іноземної 

мови у загальноосвітніх навчальних закладах. – К.: Академія, 2010.  – 327 

с. 

6. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ 

"Перун", 2005. – 208 с. 

СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ 

1. Заселення території Китаю, зародження китайської цивілізації. Походження 

назв «Китай» та «Чайна». 

2. Традиційна культура і архітектура Китаю. Основні туристичні центри КНР. 

3. Конфуціанське вчення та його вплив на суспільно-політичний, економічний 

та культурний розвиток Китаю. 

4. Структура економіки та особливості економічного розвитку КНР. Проблеми 

подолання експортоорієнтованості, регіональних і соціальних диспропорцій. 

5. Колонізація Китаю європейськими державами та Японією у ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. 

6. Демографічна ситуація у КНР, політика «одна сім’я – одна дитина» та 

відмова від неї. 

7. Утворення Китайської народної республіки та Китайської республіки 

1949 р. Мао Цзедун і особливості маоїзму. Відносити між КНР та СССР, США і 

Японією у другій половині ХХ ст. 

8. Менталітет та світогляд китайців. Китайська діаспора в країнах Південно- 

Східної Азії. 

9. Етнічний склад Китаю, особливості китайської мови. Мови етнічних меншин. 

10. Політика «Великого стрибка» (1958-1960 рр.) та «Культурної революції» 

(1966-1976 рр.). 

11. Політика чотирьох модернізацій Ден Сяопіна (1978-1989 рр.). Досягнення та 

труднощі процесу побудови «соціалізму з китайським обличчям». 

12. Геополітичне становище, природно-кліматичні умови, мінеральносировинні 

ресурси та регіональні відмінності Китаю. 

13. Продовження реформ за третього-п’ятого покоління китайських лідерів. 

Зростання ролі Китаю у світовій політиці. Перспективи утвердження КНР в 

якості наддержави. 
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14. Адміністративний устрій КНР, національно-територіальні автономії. Статус 

спеціальних адміністративних районів Аоминь і Сянган. Проблема Тайваню. 

15. Символіка Китаю історична та сучасна. 

16. Державний устрій та політична система КНР. 

17. Роль та статус Комуністичної партії Китаю та специфіка процесу ухвалення 

кадрових, внутрішньо- та зовнішньополітичних рішень в КНР. 

18. Дж.Нідем – дослідник китайської науки. 

19. Археологічні культури давнього Китаю. Яншао. Луншао （中国古老考古遗

址）. 

20. Чотири великі відкриття китайської цивілізації. 

21. Розвиток астрономії в Давньому Китаї. 

22. Традиціна Китайська медицина. 

23. Наука і техніка в сучасному Китаї. 

24. Китайське традиційне сценічне мистецтво. 

25. Китайський традиційний одяг. 

26. Китайська ініціатива «Один пояс-один шлях» та місце України в її реалізації 

27. Українсько-китайські відносини: політично-економічний аспект 

Співробітництва. 

28. Відносини України та Китаю в освітньо-науковій та культурних сферах. 

29. Центри вивчення китайської мови в Україні. Роль Інститутів Конфуція у 

популяризації китайської мови. 

30.Міфологія давнього Китаю. Загальна характеристика. （古代中国神话） 

31. Книга пісень та Історичні записки Сіма Цяня як основне джерело інформації 

про історію давнього Китаю. （诗经于史记） 

32. Династії Ся-Шан та Чжоу. Суспільно-політичний устій Китаю. （夏-商，周

） 

33. Доба  "Царств, що воюють" (战国). Філософські школи давнього Китаю. 

Конфуцій. Лаоцзи. （古代中国哲学） 

34. Культ Неба та фаталізм і монотеїзм у Данвньому Китаї.（古代中国的思想：

天与天命） 

35. Об’єднання Китаю за часів Цінь Шихуанді. Життя та правління Ін Чжена 

36. Доба Хань. Лю Бан. Хань Уді. （汉朝） 

37. Китай у пеірод ІІІ- VI ст. (Політичний та економічний і культурний розвиток) 

Китайський буддизм. 

38. Китай за доби Тан та Сун. （唐朝，宋朝） 

39. Китай за доби Мін.（明朝） 

40. Китай за доби Юань. （元朝） 

41. Китай за доби Цін. Імператори Кансі. Юнчжен. Цяньлун. （满清， 康熙皇帝

，雍正皇帝，乾隆皇帝） 

42. Періоди «Так звана пролетарська Культурна революція» і «Великий стрибок 
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тигра» (1959-1971 роки.) 大跃进 与 所谓 文化革命 时期. 

 

 

Література: 

1. Васильев Л.С. Древний Китай. В 3-х т.– М.: Восточная литература, 1995. 

– 379с. 

2. История Китая. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 732с. 

3. Итс Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая с древнейших времен до 

середины XVII века.- Л.: Учпедгиз, 1961 г. – 216с. 

4. Китай в эпоху древности. – Новосибирск: Наука, 1990. – 109с. 

5. Стародавні китайці. – Х.: Ранок, 2004. – 88с. 

6. Тойнби А. Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К.: Основи, 1995.  

7. Воробьёв М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (Х в. – 1234г.). 

– М.: Наука, 1983. – 367с. 

8. Гумилёв Л. Н. Хунны в Китае. – СПб., 1994. – 272с. 

9. Итс Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая с древнейших времен до 

середины XVII века.- Л.: Учпедгиз, 1961 г. – 216с.  

10. Кроль Ю. Л. Сыма Цянь – историк. – М.: Наука, 1970. – 447с. 

11. Крюков М. В. Китайский этнос в средние века (VII – XIIIвв.). – М.: 

Наука, 1984. – 335с. 

12. Переломов Л. С. Империя Цинь – первое централизованное государство 

в Китае. – М.: Изд. вост. лит., 1962. – 244с.  

13. Бокщанин А. А. Императорский Китай в начале XV в. – М.: Наука, 1976. 

– 323с. 

14. Гамянін В. І. Трансформаційні процеси в історії Китаю новітнього часу 

(1911 – 1949): Автореф. дис…канд. істор. наук. – К., 2000. – 19с. 

15. Кірносова Н. А. Лінгвокраїнознавство Китаю. – К.: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2009. – 160 с. 

 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС СХІДНОЇ МОВИ 

1. Мій майбутній фах  - китайська мова. 

2. Студентське життя в Китаї. 

3. Відомі університети Китаю та України. 

4. Освіта вдома: плюси та мінуси. 

5. Інтернет у нашому житті. 

6. Винаходи людства, що змінили світ. 

7. 4 типи друзів, які повинні бути у кожного з нас. 

8. Китайські масмедіа. 

9. Розкрийте проблему захисту навколишнього середовища. 

10. Система освіти в Китаї. 

11. Сімейні відносини у Китаї та Україні. 

12. Особливості китайського побуту.  



 

17 

 

13. Пекін – столиця Китаю. 

14. Київ – столиця України. 

15. Китайські традиційні свята. 

16. Особливості китайської кухні. 

17. Китайський чай  

18. Традиційні китайські бойові мистецтва.  

19. Спортивні досягнення китайців. 

20. Видатні китайські письменники. 

21. Видатні політичні та громадські діячі Китаю.  

22. Мегаполіси Китаю: проблеми та перспективи. 

23. Система середньої освіти в Китаю. 

24. Сучасні проблеми молоді в китайському суспільстві.  

25. Видатні китайські перекладачі та мовознавці.  

26. Особливості географічного положення Китаю. 

27. Видатний китайський філософ – Конфуцій.  

28. Релігійна ситуація в сучасному Китаї.  

29. Спорт та здорове харчування у нашому житті. 

30. Досягнення науки та техніки в Китаї. 

 

 

Література: 

 

1.新实用汉语课本·第六册 

2.外国人学汉语难点释疑。  –  Beijing Language and Culture University 

Press, 1999 – 391 页。 

           3. Graded Chinese Reader 4/ 汉语分级阅读 4. – Sinolingua, 2009. – 299 p.    
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Зразок екзаменаційного білету 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут філології 

 

Погоджено 

Проректор з науково-методичної  

та навчальної  роботи 

_________________    Жильцов О.Б. 

 

«        »  ___________________  2021 р. 

  

 

 

 

для студентів спеціальності 035 Філологія 

освітньої  програми: Мова та  література (китайська)  

Комплексний кваліфікаційний іспит   

 

Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Висловіть свою думку щодо запропонованої розмовної теми №1 «Сучасна 

культура Китаю». 

2. Конфуціанське вчення та його вплив на суспільно-політичний, економічний та 

культурний розвиток Китаю.. 

3. Виконайте тестові завдання з Психолого-педагогічних студій. 

4. Виконайте тестові завдання з Методики навчання в середній школі. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри           

східних мов і перекладу                             

протокол №    від «  »               2021 р.     

Зав. кафедри ________ І.В. Семеніст        

 
 


