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1. Пояснювальна записка 

 

Метою підсумкової атестації студента є визначення фактичної 

відповідності  ого підготовки вимогам освітньої програми та перевірка 

оволодіння матеріалом начального плану. Підсумкова атестація зді снюється 

екзаменаці ною комісією після завершення навчання. Комісія оцінює рівень 

науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про 

здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та 

видачу документа про вищу освіту. 

Програма тестового іспиту з психології, педагогіки та методик навчання 

 далі – Програма  є нормативним документом Київського університету імені 

Бориса Грінченка, яки  розроблено на основі ОПП першого бакалаврського 

рівня освітньої програми Мова і література  іспанська) відповідно до 

затвердженого навчального плану. 

 кзамен проводиться за фаховими дисциплінами навчального плану 

вказаної освітньої програми: «Психологія», «Педагогіка», «Методика навчання в 

середні  школі». Випускники першого бакалаврського рівня складають екзамен у 

вигляді тестів з дисциплін блоку психолого-педагогічної підготовки. Програма 

визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. Тестови  іспит перевіряє рівень сформованості загальних   

фахових компетентносте , а також програмних результатів навчання студентів 

відповідно до Освітньо-професі ної програми: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. здатність усно   письмово спілкуватися українською мовою як 

державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професі ні  

діяльності. 

ЗК 2. здатність спілкуватися іноземною мовою у професі ні  діяльності, 

опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою. 

ЗК 3. здатність до критичного мислення   ціннісносвітоглядної реалізації 

особистості. 

ЗК 4. уміння застосовувати отримані теоретичні знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 5. здатність учитися впродовж життя   оволодівати сучасними знаннями, 

уміння ефективно планувати   розподіляти сві  час. 
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ЗК 6. здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 8. уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 9. навички використання інформаці них і комунікаці них технологі , 

зокрема для вирішення стандартних завдань професі ної діяльності. 

ЗК 10. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 11. здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні 

принципи буття людини, природи, суспільства. 

ЗК 12. здатність адаптуватися до нових ситуаці  та генерувати нові ідеї. 

ЗК 13. здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 14. формування лідерських якосте . 

ЗК 15. толерантність, увага до відмінносте  та впливу різних культур і 

традиці  інших країн. 

  Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. психолого-педагогічна компетентність: володіння знаннями щодо 

закономірносте  розвитку людини, формування психічних процесів 

пам’яті, мислення, уяви, почуттів і психічних якосте  особистості. 

ФК 3. методична компетентність: володіння лінгводидактичними уміннями, 

необхідними для ефективної роботи в освітніх закладах. 

ФК 4. проектна компетентність: здатність планувати, організовувати, 

зді снювати і презентувати прикладне дослідження в галузі іспанської 

філології. 

ФК 5. науково-дослідна компетентність: здатність планувати, організовувати і 

зді снювати теоретичне наукове дослідження та ефективно 

презентувати  ого результати, беручи участь у різних формах наукової 

комунікації  конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації  в 

галузі філології. 

Програмні результати навчання 

П Н 13 здатність конструювати особисти  освітні  продукт. 
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П Н 17 оцінювати власну навчальну та науково-професі ну діяльність, 

будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та 

професі ного самовдосконалення. 

П Н 18 цінувати різноманіття та мультикультурність світу   керуватися у свої  

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва. 

П Н 19 оцінювати   критично аналізувати соціально, особистісно та 

професі но значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, 

аргументуючи власну точку зору. 

П Н 20 дотримуватися правил академічної доброчесності. 

 

2. Методика проведення тестового іспиту з психології, педагогіки та 

методик навчання 

 

Іспит з психології, педагогіки та методик навчання проводиться у тестові  

формі електронно-цифрового формату в існуючі  системі електронного 

навчання Moodle. Доступ до цього ресурсу можливи  лише через корпоративни  

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. 

Відповіді на питання тесту студент готує на власному обладнаному 

робочому місці з авторизованим доступом до електронної версії тесту, 

розміщеному у відповідному  НК. Час виконання завдання – дві академічні 

години. Під час виконання тесту студент працює самості но, не користується 

сторонніми джерелами інформації, не контактує з іншими студентами, що 

працюють над тестовими завданнями. 

Кожен студент отримує особисти  варіант тесту, яки  відкрити  протягом 

обмеженого часу та дозволяє тільки одну спробу виконання тесту.  езультати 

тесту розшифровує екзаменаці на комісія після завершення роботи останнього 

студента.  е тинг зводиться до цілого числа за математичними правилами 

заокруглення. 

Якщо тестування відбувається у нестандартних умовах  під час пандемії / 

воєнного стану , за потреби члени комісії мають право ставити студентові 

додаткові запитання. 

 езультати складання іспиту визначаються оцінками за 100-бальною 

шкалою і оголошуються в день проведення іспиту після оформлення протоколу 

засідання комісії. 

Перевірка і оцінювання тестів 

Тести перевіряються автоматично системою тестування відповідно до 

уведених даних.  кзаменаці на відомість заповнюється даними, згенерованими 
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системою, та завіряється усіма членами екзаменаці ної комісії.  езультати 

екзамену оголошуються після заповнення протоколів та відомосте . 

 

Шкала оцінювання 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно-високи  рівень знань  виконання , з 

можливими незначними недоліками  помилками ; 

В 89-82 

балів 

Дуже добре-достатньо високи  рівень знань 

 виконання , без суттєвих  грубих  помилок; 

С 81-75 

балів 

Добре-у цілому гарни  рівень знань  змістовна 

робота , з незначною кількістю помилок; 

D 74-69 

балів 

Задовільно-посередні  рівень знань  виконання , зі 

значними недоліками  помилками ; 

Е 68-60 

балів 

Достатньо-мінімальни  можливи  допустими  

рівень знань  виконання ; 

F 59-1 

балів 

Незадовільно.  

 

3. Орієнтовні питання для підготовки до тестового іспиту з психології, 

педагогіки та методик навчання 
 

ПСИХОЛОГІЯ 

Загальна психологія 
 

Специфіка психології як науки, її предмет та завдання. Історія становлення 

психології як науки. Сучасна система психологічних знань. Психіка, її функції та 

структура. Методи психології, їх характеристика. Свідомість, її функції, 

структура та фактори формування. Поняття про пізнання людиною ді сності, 

 ого рівні. Відчуття та спри мання як базові пізнавальні процеси. Пам’ять, теорії 

її функціонування, види та процеси. Мислення,  ого функції, операції, види та 

форми. Мовлення,  ого функції та види. Уява, її види та форми. Увага як стан 

свідомості, її види та властивості. Феномен неуважності,  ого детермінація та 

симптоматика.  моції та почуття, їх диференціація та види. Форми переживання 

емоці них станів людиною. Воля та вольова регуляція. Вольові дії та якості 

особистості. Поняття про індивіда, особистість та індивідуальність, їх 

диференціація. Структура особистості. Самосвідомість особистості, її функції та 

структура. Діяльність, її призначення та структура. Темперамент,  ого 

характеристики. Характер,  ого структура та механізми формування. Здібності, 

їх види, рівні розвитку та механізми формування.  
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Вікова психологія 

Вікова психологія як наукова галузь, її предмет, завдання та структура. Поняття 

про психічни  розвиток людини,  ого особливості. Фактори та показники 

психічного розвитку людини. Вікова періодизація психічного розвитку людини. 

Критерії характеристики вікових періодів. Вікові кризи психічного розвитку, їх 

детермінація та симптоматика. Пренатальни  розвиток та  ого вплив на психіку 

дитини. Психологічна характеристика новонародженого та немовляти.  озвиток 

психіки дитини в ранньому віці.  Психічни  розвиток дитини в дошкільному 

віці. Психологічні особливості молодшого шкільного віку. Психічни  розвиток 

підлітків. Формування особистості в юнацькому віці. Психологія раннього 

дорослого періоду. Функціонування психіки в середні  дорослості. Психологічні 

особливості люде  похилого віку. 

 

Рекомендована література 

 

1. Коханова О.П. Курс з психології: Електронний навчальний курс для 

студентів. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. – Режим 

доступу: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21514 

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / В.М. Поліщук. – вид 3-е, 

виправ. – Суми: Університетська книга, 2010. 

3. Загальна психологія: навч. підр. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 

2008.  

4. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). – 2-е вид.: 

навч. посіб. / К.: Центр учбової літератури, 2010.  

5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2001. 

 

6. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін. 

– К.: Либідь, 2000.  

7. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К.: 

Академвидав. – 2005.  

8. Сергєєнкова О.П. Загальна психологія: навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова, 

О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012.  

9. Сергєєнкова О.П. Вікова психологія: навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова, 

О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012.  

10. Скрипченко О.В. Загальна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, 

Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: А.П.Н. – 2002.  

 

ПЕДАГОГІКА 

 

Предмет і завдання педагогіки.  

Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Стадії розвитку педагогіки. 

Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Джерела розвитку 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21514
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педагогіки. Педагогіка в системі наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Структура педагогічної науки.  

Основні поняття теми: педагогіка, виховання, навчання, освіта, розвиток, 

народна педагогіка, етнопедагогіка, предмет педагогіки, національне виховання. 

 

Суть процесу навчання. Функції дидактики.  

Сутність і завдання дидактики. Предмет і категорії дидактики. Функції 

дидактики. Дидактичні системи. Процес навчання: сутність, складники, 

компоненти, методологічні засади, функції. Типи і види навчання. Навчально-

пізнавальна діяльність. Мотивація до навчально-пізнавальної діяльності. 

Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання. 

Основні поняття теми: дидактика, категорії, дидактичні системи, навчання, 

навчальний процес, викладання, учіння, наукова теорія пізнання, рушійні сили 

навчального процесу, знання, уміння, навички, логіка навчального процесу, 

структура процесу учіння, сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, 

мотив навчання, оптимізація, інтенсифікація.  

 

 

Закономірності навчання. Дидактичні принципи і правила  

Закономірності навчання: сутність, структура. Поняття принципу і правила 

навчання. Структура принципів навчання. Характеристика основних принципів 

навчання. 

Основні поняття теми: закономірність навчання, об’єктивні закономірності, 

суб’єктивні закономірності, загальні закономірності, конкретні 

закономірності, принцип навчання (дидактичний принцип), правило. 

 

Методи і засоби навчання  

Сутність методів, при омів і засобів навчання. Класифікація методів навчання. 

Вибір методів навчання. Засоби навчання.  

Основні поняття теми: метод навчання, прийом навчання, засіб навчання.  

 

Форми організації навчання  

Види і типи педагогічних систем. Форми організації навчання, їх становлення. 

Класно-урочна форма навчання в її історичному розвиткові. Позаурочні форми 

навчання. Вимоги до сучасного уроку. Типи уроків, їх структура. Підготовка 

вчителя до уроку. Педагогічни  аналіз уроку. Сучасні форми навчання. 

Основні поняття теми: форма організації навчання, система навчання, урок, 

етапи уроку, види навчальної роботи, позаурочна діяльність.  

 

Зміст освіти  

Система освіти в Україні, її структура. Принципи освіти в Україні.  

Сутність і завдання змісту освіти. Теорії організації змісту освіти. Способи 

викладу матеріалу. Пріоритетні напрями державної політики у сфері освіти. 

Нормативні документи змісту освіти: стандарти, навчальни  план, навчальна 
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програма, підручник, посібник. Характеристика, особливості побудови і 

складання. 

Основні поняття теми: система освіти, принципи освіти, теорія формальної 

освіти, теорія матеріальної освіти, дидактичний утилітаризм, проблемно-

комплексна теорія, структуралізм, загальна освіта, політехнічна освіта, 

професійна освіта, зміст освіти, Державний стандарт, навчальний план, 

державний компонент, шкільний компонент, навчальна програма, підручник, 

навчальний посібник, навчальний предмет. 

 

 

Діагностика та контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів  

Місце і роль діагностики, аналізу   оцінки знань, умінь та навичок учнів у 

системі навчального процесу. Суть і основні види контролю успішності учнів. 

Методи контролю ЗУН учнів. Оцінка результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів.  е тингова система оцінювання навчальної діяльності учнів. 

Правила і техніка контролю успішності.  

Основні поняття теми: діагностика, оцінка, відмітка, функції аналізу й оцінки; 

попередній контроль, побіжний контроль, повторний контроль, тематичний 

контроль, періодичний контроль, підсумковий контроль, комплексний контроль, 

методи контролю, бальна система, компетенція, рівень компетенції, критерії 

оцінювання, норми оцінок, оцінювальне судження, рейтингова система.  

 

Сутність процесу виховання.  

Процес виховання,  ого специфіка, компоненти і руші ні сили, мотиви 

виховання.  тапи процесу виховання. Управління процесом виховання. 

Самовиховання: суть, умови, етапи, при оми. Перевиховання: суть, функції, 

етапи, принципи.  езультати процесу виховання.  ляхи підвищення 

ефективності процесу виховання.  

Основні поняття теми: виховання, процес виховання, об’єктивні чинники, 

суб’єк-тивні чинники, свідомість, почуття, навичка, звичка, управління 

процесом виховання, самовиховання, самопереконання, самонавіювання, 

самопідбадьорювання, самозаохочення, самопримус, самоаналіз, перевиховання, 

виправлення, важковиховувані діти, педагогічно занедбані діти, підлітки-

правопорушники, неповнолітні злочинці, вихованість. 

 

Закономірності та принципи виховання  

Основні закономірності процесу виховання. Принципи виховання, їх 

характеристика. Зміст виховання: мета, завдання, змістові компоненти.  

Основні поняття теми: закономірності виховання, принципи виховання, 

цілеспрямованість виховання, зв’язок виховання з життям, єдність свідомості 

та поведінки у вихованні, виховання в праці, комплексний підхід у вихованні, 

виховання особистості в колективі, поєднання педагогічного керівництва з 

ініціативою та самодіяльністю учнів, поєднання поваги до особистості 

вихованця з розумною вимогливістю до нього, індивідуальний підхід, принцип 

системності, послідовності й наступності, єдність педагогічних вимог школи, 
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сім’ї й громадськості, народність, природовідповідність, 

культуровідповідність, гуманізація, демократизація, етнізація. 

 

Напрями виховання  

Основні напрями виховання.  озумове виховання: завдання, шляхи, засоби, 

методи; види мислення. Формування наукового світогляду. Моральне 

виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби. Виховання моральної свідомості та 

громадянської відповідальності, національної гідності та менталітету, 

дисциплінованості. Патріотичне виховання. Інтернаціональне виховання. 

Статеве виховання.  кологічне виховання. Правове виховання. Виховання 

неспри нятливості до наркогенних речовин. Трудове виховання: значення праці 

в житті людини. Завдання, принципи, шляхи, засоби, методи трудового 

виховання. Зв’язок трудового виховання з політехнічною освітою   економічним 

вихованням. Професі на орієнтація молоді.  стетичне виховання: місце, роль, 

зміст, шляхи, засоби і форми. Фізичне виховання: суть, напрями, засоби, форми. 

Здоров’я людини – запорука її життєвого успіху.  

Основні поняття теми: розумове виховання, мислення, діалектичне мислення, 

логічне мислення, абстрактне мислення, узагальнююче мислення, категоріальне 

мислення, теоретичне мислення, індуктивне мислення, дедуктивне мислення, 

алгоритмічне мислення, технічне мислення, репродуктивне мислення, 

продуктивне мислення, системне мислення, науковий світогляд, погляди, 

переконання, моральне виховання, мораль, моральність, моральна свідомість, 

моральні переконання, моральні почуття, моральні звички, моральна 

спрямованість, етика, абсолютно вічні цінності, національні цінності, 

громадянські цінності, сімейні цінності, національна свідомість, етнічне 

самоусвідомлення, національно-політичне самоусвідомлення, громадсько-

державне самоусвідомлення, менталітет, патріотичне виховання, 

інтернаціональне виховання, статеве виховання, екологічне трудове виховання, 

навчальна праця, трудове навчання, суспільно корисна праця, економічне 

виховання, економічне мислення, потреба, духовність, професійна орієнтація, 

професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, 

професійна адаптація, естетичне виховання, естетична свідомість, естетичне 

почуття, естетичний смак, естетичний ідеал, естетика поведінки, фізичне 

виховання. 
 
Методи виховання  

Поняття методу, при ому і засобу виховання. Класифікація методів виховання. 

Характеристика основних груп методів виховання. Педагогічні умови 

використання методів виховання. 

Основні поняття теми: метод виховання, прийом виховання, засіб виховання, 

методи формування свідомості і переконань, методи організації діяльності і 

формування поведінки, методи стимулювання поведінки і діяльності. 
 

Рекомендована література 
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1. Стеблецький А.Л., Козир М.В. Загальна педагогіка. Електронний 

навчальний курс для студентів освітніх програм Мова і література (іспанська). 

– Режим доступу:  https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21110 

2. Стеблецький А.Л., Козир М.В. Загальна педагогіка. Електронний 

навчальний курс для студентів освітніх програм Мова і література 

(французька). – Режим доступу: 

 https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21106 

3. Стеблецький А.Л., Козир М.В. Загальна педагогіка. Електронний 

навчальний курс для студентів освітніх програм Мова і література 

(італійська). – Режим доступу: 

  https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21109 

4. Бондар В.І. Дидактика. К.: Либідь, 2005. 264 с. 

5. Закон України «Про загальну середню освіту» // [ лектронни  ресурс] – 

 ежим доступу: http://www.mon.gov.ua/ 

6. Закон України «Про позашкільні навчально-виховні заклади» // [ лектронни  

ресурс] –  ежим доступу: http://www.mon.gov.ua/ 

7. Закон України «Про вищу освіту» // [ лектронни  ресурс] –  ежим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/ 

8. Король В.М., Савченко О.П., Гнезділова К.М., Касярум Н.В. Семінарські 

заняття з педагогіки: дидактичні матеріали. Видавництво ЧНУ. Черкаси, 2007. 

200 с.  

9. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. 2-ге вид., 

перероб.і доп. К. : Знання-Прес, 2004. 445 с. 

10. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповіддях: 

навч. посіб. К.: Знання, 2006. 311 с. 

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальни  посібник. 5-е видання, доповнене і 

перероблене. К., 2007. 656 с. 

12. Педагогічна ма стерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, 

І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. 2-ге вид., допов. і переробл. К. : Вища 

шк., 2004. 422 с. 

13. Педагогічна ма стерність : Хрестоматія : Навч. посіб. / Упоряд. : І.А. Зязюн, 
Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; За ред. І.А. Зязюна.  К.: Вища шк., 2006. 606 с. 

14. Омельченко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навч. посіб. К.: Знання, 2008 391 с. 

15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальни  посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти. К. : Видавничи  центр «Академія», 2001. 528 с. 

16. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. К.: Вища шк., 2002. 

– 215 с. 

17. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч.посібник. К. : Либідь, 2003. 560 с. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Методика навчання зарубіжній літературі як наука і навчальна дисципліна. 

ЇЇ складові частини. Особливості вивчення літератури як виду мистецтва. 

Об’єкт і предмет методики. Загальнонаукові та специфічні методи дослідження 

методики викладання зарубіжної літератури. Проблеми літературної освіти у 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21110
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21106
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21109
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школі. Методологічні засади викладання зарубіжної літератури. Поняття 

”зарубіжна література” і ”світова література”. 

Законодавча база, яка регулює процес викладання зарубіжної літератури в 

українські  школі. Статус предмету ”Світова література” в середніх навчальних 

закладах України різних типів. Причини їх впровадження. Історія становлення 

предма у школі. Специфіка викладання зарубіжної літератури в різних типах 

середніх загальноосвітніх закладів України. Мета і завдання шкільного курсу 

зарубіжної літератури у контексті Національної доктрини розвитку освіти в 

Україні ХХІ ст. 

Сукупність наук, які виконують роль підвалин дисципліни ”Методика 

викладання зарубіжної літератури в школі”. Зв’язок методики з суміжними 

науками.  оль практики навчання зарубіжної літератури у розвитку методичної 

науки та інноваці ного оновлення літературної освіти. 

Зарубіжна література в школі як засіб глобалізації та лібералізації української 

освіти і перебудови її на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки, шлях до 

формування нерепресивної свідомості і нонконформізму. 

Основні поняття теми: література як вид мистецтва, літературознавство, 

об’єкт наукового дослідження, предмет наукового дослідження, методи 

наукового дослідження, теорія методики, історія методики, педагогічна 

практика, методологія, статус предмета, націоналізація освіти, суміжні 

науки, законодавчі і нормативні документи. 

 

Етапи літературної освіти учнів. Літературний розвиток читача-учня 

основної та старшої школи. Специфіка уроків літератури. Концепція 

вивчення курсу зарубіжної літератури в школі. Структура змісту та принципи 

побудови навчально-методичного комплексу. 

Взаємозв’язане вивчення курсів української та зарубіжної літератури. Процес 

паралельного формування знань з літератури, читацьких умінь та якосте  учнів, 

розвитку читацької компетентності. 

Літературне читання на уроках в основні  школі. Зміст, мета і завдання курсу. 

Організація матеріалу: комплексни  характер, жанрово-тематични  та історико-

хронологічни  принципи. 

Коротки  систематични  курс літератури в старші  школі як нови  етап 

літературної освіти. Зміст і організація матеріалу.  лементарна історико-

літературна основа курсу. Хронологічни  принцип розташування матеріалу. 

Текстуальне вивчення програмових творів. Взаємозв’язок монографічних та 

оглядових тем. 

Специфіка процесу формування читацької компетентності на кожному етапі 

літературної освіти. Критерії до визначення рівня сформованості читацьких 

умінь та навичок. 

Основні напрями діяльності учителя-словесника та їхня характеристика: 

дослідницька, конструкторська, організаторська, комунікативна. 

Основні поняття теми: прилучення до читання, системне читання, творчо-

критичне читання, проблемно-тематичний принцип, жанровий принцип, 
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історико-літературний принцип, жанрово-родовий принцип, мультикультурний 

принцип. 

 

Планування та організація праці вчителя-словесника. Типи і структура 

уроків зарубіжної літератури. Види планів у роботі учителя словесника: 

календарні, тематичні, календарно-тематичні, поурочні. Їх структура. Мета 

планування роботи із зарубіжної літератури. Основні принципи навчання 

предмета та їх відображення у планах роботи. 

Специфіка уроків зарубіжної літератури та її вплив на переосмислення всіх 

складових уроку. Стала і неусталена структура уроку. Загальнопедагогічні та 

специфічні вимоги до структури уроку літератури.  еалізація міжпредметних, 

міжлітературних та міжмистецьких зв’язків. 

Плани і плани-конспекти уроків. Наукові вимоги до їх структури. Проблема 

традиці них та нестандартних уроків. Типологія уроків літератури. 

Основні поняття теми: види планів, календарні, тематичні, календарно-

тематичні, поурочні плани, план-конспект уроку, етапи підготовки до уроку. 

 

Методи, прийоми і види робіт з літератури. Форми організації навчальної 

діяльності учнів з літератури. Наукові класифікації методів навчання. 

Специфіка методів навчання зарубіжної літератури. Види методів.  еалізація 

методів через адекватні при оми роботи. Види робіт учнів. Комбінування різних 

методів, їх взаємозв’язок у практичні  діяльності вчителя. Метод творчого 

читання на всіх етапах літературної освіти як основни  специфічни  метод 

вивчення художньої літератури, при оми реалізації, види робіт. Метод 

евристичної бесіди, при оми реалізації, види робіт. Дослідницьки  метод та 

специфіка  ого впровадження у класах з різними рівнями сформованості 

читацької компетентності, при оми реалізації, види робіт. Мета і завдання 

використання репродуктивного методу з різними при омами та видами робіт. 

Принципи вибору методів навчання. Залежність вибору методів і при омів 

роботи від конкретної навчально-виховної мети і змісту уроку.  фективність 

звернення до при ому зіставлення: фактів рідної та зарубіжної літератур, 

оригіналу і перекладу, різних перекладів, реалі  суспільного і культурного 

життя, менталітету тощо. 

Триєдина мета уроків літератури: літературни  розвиток, збагачення мовного 

запасу учнів, формування компетентносте , виховання всебічно розвиненої 

творчої особистості. 

Форми організації навчальної діяльності учнів. Пасивні, активні та інтерактивні 

форми організації роботи. Традиці ні та сучасні форми роботи. 

Оптимізація літературної освіти. Засоби навчання. Сучасні технічні та 

комп’ютерні засоби навчання. Наочність на уроках літератури. Види і типи 

наочності. 

Основні поняття теми: методи роботи, прийоми роботи, види робіт, форми 

організації навчальної діяльності, засоби навчання, активізація читацької 

діяльності, проблемність у навчанні. 
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Етапи вивчення художніх творів зарубіжної літератури в основній і старшій 

школі. Історія літератури і проблема навчання літератури в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах України.  оль історико-літературного 

контексту у читацькі  рецепції. Специфіка використання та принципи добору 

відомосте  з історії зарубіжної літератури у літературному розвитку учня-

читача. 

Навчально-виховна роль використання відомосте  про життєви  і творчи  шлях 

письменника на уроках літератури в основні  і старші  школі. Вимоги програм 

до знань про авторів виучуваних художніх творів. 

Умовність розподілу матеріалу за основними етапами роботи над художнім 

твором. Урахування етапу літературної освіти, жанрового різновиду твору. 

Основні етапи вивчення художнього твору на уроках літератури.  тап 

підготовки до спри няття художнього твору та  ого роль у формуванні 

читацьких потреб і інтересів. Основні види вступних занять в основні  і старші  

школі. Ускладнення видів і змісту роботи в старші  школі. Основні при оми 

роботи. 

Специфіка організації етапу читання твору. Вимоги до читання учителя і учнів. 

 фективні методи, при оми і види робіт. Значення повторного читання,  ого 

функції на етапі пояснювального читання.  обота над словом у процесі читання. 

 оль і зміст етапу підготовки до аналізу.  оль бесід відтворювального характеру, 

переказів, складання різних видів планів  простого і складного; цитатного; плану 

оповіді, опису, діалогу, авторської характеристики героя; іде но-тематичного; 

сюжетно-композиці ного тощо . Вимоги до усних відповіде . Цитування як 

форма роботи над текстом. 

 кільни  аналіз художнього твору. Принципи та шляхи аналізу.  тап підсумків 

аналізу. Види творчих робіт учнів з літератури. Поняття аналізу та інтерпретації 

художнього твору. 

Основні поняття теми: підготовка до сприйняття художнього твору, читання 

твору, словникова роботи, види планів, підготовка до аналізу, аналіз твору, 

підсумки аналізу, творчі роботи, інтерпретація. 

 

Питання теорії літератури у шкільному вивченні.  оль теоретико-

літературних знань учнів у формуванні навичок аналізу художнього твору. 

Визначення основного кола понять, передбачених для вивчення в основні  

школі.  тапи формування поняття. 

Урахування теоретико-літературних знань, отриманих на уроках української 

літератури.  озмежування понять, адекватних у обох літературах і автономних, 

специфіка методики роботи. Цілеспрямованість словникової роботи: актуалізація 

у різних видах мовної діяльності учнів термінів і спеціальної лексики, необхідної 

для витлумачення певних літературних явищ. 

Основні поняття теми: літературні явища, теоретико-літературні поняття, 

теоретико-літературні знання, етапи формування поняття, актуалізація 

термінів,актуалізація спеціальної лексики. 
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Вивчення художніх творів зарубіжної літератури у їхній родовій специфіці. 

Особливості художніх творів різних родів, видів, жанрів. 

Особливості вивчення епічних творів в основні  і старші  школі.  обота над 

текстом прозового твору. Специфіка етапів вивчення прозового твору в основні  

і старші  школі. 

Особливості вивчення ліричних творів в основні  і старші  школі. Жанрова 

своєрідність лірики.  моці ни  характер спри няття лірики. Загальні та 

специфічні етапи вивчення ліричного твору в основні  і старші  школі. 

Методичні шляхи залучення учнів до процесу співпереживання. Особливості 

роботи над мовними зображувальними засобами ліричного твору. 

Особливості вивчення драматичних творів. Жанрова своєрідність драми. 

Зна омство учнів із особливостями драми. Загальні та специфічні етапи 

вивчення драматичного твору в основні  і старші  школі. Особлива роль 

наочності. Інсценування і написання сценарію за драматичним твором як 

ефективні при оми роботи.  озвиток творчого мислення учнів у процесі 

вивчення драматичних художніх творів. Творчі постановки. Опрацювання 

драматичних творів в урочні  та позаурочні  роботі. 

Основні поняття теми: епічні, ліричні, драматичні твори, ознаки родів 

літератури, жанрові різновиди, особливості творів різних родів, загальні та 

специфічні етапи вивчення художнього твору, емоційно-образна своєрідність, 

інсценування, написання сценарію, творчі постановки. 

 

Вивчення біографії письменника в курсі літературної освіти. Навчально-

виховна роль вивчення життєвого і творчого шляху письменника на різних 

етапах літературної освіти учнів. Програмові вимоги до знань учнів про автора 

виучуваного твору. 

Своєрідність вивчення біографічних відомосте  про письменника в основні  

школі  біографічна довідка . Зміст, форми і методи вивчення біографії 

письменника в середніх класах, компоненти знань про життєви  і творчи  шлях 

письменника. 

Монографічна тема в старших класах - вивчення життєвого і творчого шляху 

митця. Загальна характеристика на більш значущих творів і текстуальне 

вивчення програмових творів. Особистість митця. Виховни  аспект вивчення 

біографії. Принципи відбору біографічного матеріалу. Взаємозв’язок методів 

засвоєння учнями знань про творців зарубіжної літератури, ефективні форми 

роботи. Джерела знань про відомих представників літературного процесу, 

використання документальних матеріалів. 

Основні поняття теми: монографічна тема, життєвий і творчий шлях 

письменника, біографічна довідка, слово про письменника, розповідь про 

письменника, джерела біографічного матеріалу. 

 

Розвиток усного і писемного зв’язного мовлення учнів у системі 

літературної освіти. Збагачення і розвиток мислення і мовлення учнів як 

методична проблема і обов’язкови  елемент кожного уроку літератури. 
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Значення словникової роботи у вивченні зарубіжної літератури на всіх етапах 

опрацювання програмової теми та у розвитку зв’язного усного та писемного 

мовлення учнів. 

Критерії визначення рівня розвитку усного мовлення: змістовність, логічна 

упорядкованість, виразність, правильність на всіх мовних рівнях, розвиток 

механізму самоконтролю. Мовлення монологічне і діалогічне. 

Творча спрямованість усіх видів робіт щодо мовної діяльності учнів. Види 

усного мовлення учнів у різних ситуаціях. 

Зв'язок між усними та письмовими видами робіт; їх наступність, поступове 

ускладнення. 

 оль письмових робіт у закріпленні знань, формуванні вмінь та навичок 

зв’язного мовлення. Навчальні і контрольні роботи. Види письмових робіт в 

основні  школі. Вивчення напам'ять. Диктант із творчим завданням як засіб 

підготовки учнів до роботи над переказом. Види переказів. Вимоги до текстів 

переказів.  обота над планом, опорними словами і конструкціями. Усни  і 

письмови  переказ тексту. 

Основні види письмових робіт для учнів старшої школи. Твір як основни  вид 

письмової роботи в старших класах. Твори навчальні і контрольні, класні і 

домашні, на літературні і вільні теми. Методика навчання написанню творів, 

теорія творів, формулювання теми і визначення жанру, план і логіка викладу 

матеріалу. 

Критерії оцінювання різних видів творчих робіт. Аналіз творчих робіт.  ецензія 

учителя і взаємне рецензування робіт учнями. 

Навчання конспектуванню, реферуванню, складанню тез, анотаці , відгуків, 

рецензі  тощо. 

Основні поняття теми: збагачення мовлення, розвиток мислення, мовлення 

монологічне і діалогічне, види усного мовлення, види письмових робіт, творчі 

роботи, навчальні твори, контрольні твори, рецензування, конспектування, 

реферування, складання тез, складання анотацій, складання відгуків. 

 

Позакласна робота з літератури. Навчально-виховні завдання позакласної 

роботи з літератури.  екомендації до організації позакласного читання. 

Взаємозв’язани  характер класного і позакласного читання.  оль роботи у 

розвитку читацької компетентності учнів. Принципи організації позакласної 

роботи. Зміст роботи з позакласного читання. Принципи вибору творів для 

позакласного читання. 

 тапи зді снення позакласної роботи зі зарубіжної літератури. Вивчення 

читацьких потреб і інтересів як перши  етап позакласної роботи.  фективні 

форми організації позакласного читання. Основні види робіт учнів. 

 кільна і класна бібліотека. Керівництво позакласним читанням. Навчання 

самості ному читанню. 

Основні поняття теми: позакласне читання, позакласна робота, принципи 

позакласної роботи, принципи вибору творів, форми організації навчальної 

діяльності, види робіт, самостійне читання. 
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ім. М.П.Драгоманова, 2006. 340 с. 

6. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах 

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

: Ленвіт, 2000. 240 с. 

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

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

Слово, 2010. 432 с. 

8. Удовиченко Л.М. Теорія і технологія вивчення художніх образів-

персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи: монографія. 

Київ, 2020. 352 с. 

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

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

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Теоретичні основи методики викладання іноземних мов. 

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.  

Комунікативни  підхід як стратегія навчання іноземної мови на сучасному етапі. 

Державни  освітні  стандарт з іноземної мови.  

Програма з іноземних мов для середньої школи, її структура і зміст. 

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови.  

Методика як теорія навчання та її завдання.  

Методика навчання іноземних мов як наука.  

Зв’язок методики з іншими науками: лінгвістикою, психологією, 

психолінгвістикою, педагогікою. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22193
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
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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Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. 

Цілі навчання іноземної мови. 

Зміст навчання іноземної мови та  ого компоненти.  

Поняття іншомовної комунікативної компетенції та її структура. 

Засоби навчання іноземної мови та їх класифікація.  

Принципи навчання іноземної мови: загальнодидактичні,  методичні.  

Методи та при оми  навчання іноземної мови. 

Основні методичні етапи формування мовленнєвих навичок і вмінь. 

Система вправ для формування навичок і вмінь мовлення. 

 

Формування іншомовної комунікативної компетенції.  

Формування іншомовної лексичної компетенції. 

Сутність поняття „лексична компетенція” та її складники. 

 кільни  лексични  мінімум. 

Критерії відбору лексичного мінімуму. 

Методична типологія лексичного матеріалу. 

Способи семантизації лексики. 

Формування навичок володіння активним лексичним матеріалом. 

Формування навичок володіння пасивним лексичним матеріалом. 

Вправи для формування потенці ного словника учнів. 

Вправи для формування  іншомовної продуктивної лексичної компетенції, їх цілі і 

режим виконання. 

 

Формування іншомовної граматичної компетенції. 

Мета та зміст  навчання граматики.  

Активни  та  пасивни  граматични  мінімуми. 

Основні підходи до формування граматичної компетенції. 

Методична типологія граматичного матеріалу. 

Поняття “граматична структура” та “зразок мовлення”. 

Формування навичок володіння активним граматичним матеріалом. 

Формування навичок володіння  пасивним граматичним матеріалом. 

Вправи для формування  іншомовної граматичної компетенції, їх цілі і режим 

виконання. 

 

Формування іншомовної фонетичної компетенції. 

Мета та зміст навчання фонетики.   

Фонетични  мінімум. Критерії відбору фонетичного мінімуму. 

Вимоги до вимови учнів. 

Класифікація звуків англі ської мови. 

Підходи до формування фонетичної компетенції.  

Формування артикуляці ної навички. 

Формування інтонаці ної навички. 

Види вправ для формування  іншомовної фонетичної компетенції, їх цілі і режим 

виконання. 
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Формування іншомовної компетенції в аудіюванні. 

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та вміння. 

Вимоги до володіння аудіюванням. 

Психофізіологічні механізми аудіювання. 

Труднощі аудіювання англі ської мови. 

Вимоги до текстів для навчання аудіювання. 

Основні етапи формування вмінь аудіювання. 

Система вправ для навчання аудіювання в середні  школі. 

 тапи роботи над аудіотекстом  та контроль рівня сформованості компетенції в 

аудіюванні. 

Види аудіювання. 

 

Формування іншомовної компетенції в говорінні. 

Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності. 

Психофізіологічні механізми говоріння. 

Суть і характеристика діалогічного мовлення  ДМ . 

 Структура діалогу. Одиниця навчання діалогу.  

Функціональні типи діалогів і притаманні їх види діалогічної єдності. 

 Труднощі оволодіння діалогічним мовленням. 

Основні етапи оволодіння ДМ. 

Система вправ для навчання ДМ. 

Суть і характеристика монологічного мовлення  ММ . 

Функціональні типи монологів.  

Вимоги до ММ. 

Мовні особливості ММ. 

Основні етапи оволодіння ММ. 

Система вправ для навчання ММ . 

 

Формування іншомовної компетенції в читанні. 

Суть читання та  ого психофізіологічні механізми. 

Вимоги до читання  у середні  школі. 

Характер текстів для читання, їх функції.  

Труднощі навчання читання. 

Навчання техніки читання та  ого основні етапи. 

Система вправ для навчання техніки читання. 

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

 тапи роботи з текстом для читання. 

 

Формування іншомовної компетенції в письмі. 

Сутність понять „письмо” та „писемне мовлення”. 

Вимоги до базового рівня володіння письмом. 

Психофізіологічні механізми писемного мовлення. 

 тапи формування писемного мовлення. 

Навчання техніки письма:навчання каліграфії; навчання орфографії. 

 тапи навчання писемного мовлення. 
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Письмо як засіб навчання  та контролю. 

 

Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх 

навчальних закладах. 

Особливості навчання іноземної мови на різних етапах. 

Особливості планування навчального процесу, види планування та їх 

характеристика. 

Урок як основна форма навчального процесу. Вимоги до уроку іноземної мови. 

Типологія та структура уроку іноземної мови. 

Підготовча робота вчителя до уроку. 

План-конспект уроку з іноземної мови,  ого основні складники та їх 

характеристики. 

Аналіз уроку іноземної мови. 

Мета і психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови. 

Принципи організації позакласної роботи з ІМ. 

Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови. 

Контроль у навчанні ІМ та  ого функції. 

Тестови  контроль.Незалежне тестування. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  
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