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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь «Бакалавр» за 

спеціальністю 6.020303 Філологія*(англійська) проводить за результатам 

фахового вступного випробування з «Англійської мови та зарубіжної 

літератури», яке відбувається в усній формі.  

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця ОС «Магістр» за 

спеціальністю 014 «Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за ОС 

«Магістр» абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за спеціальністю 

6.020303 Філологія*(англійська) та/або 014 «Середня освіта (англійська мова та 

зарубіжна література)» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі англійської філології та методики викладання іноземних мов. 

Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.   

 



ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ  

МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА)» 

 

 У відповідності до вимог об'єктивна оцінка рівня знань з боку фахової 

комісії оцінюється наступним чином. 

 Форма проведення фахового вступного випробування  – усна. Під час 

складання іспиту з наступних дисциплін: «Методика викладання англійської 

мови», «Зарубіжна література 19-20 ст.», «Педагогіка» кожен абітурієнт отримує 

індивідуальний білет, що містить три теоретичних завдання. Перше та друге 

завдання білету оцінюється по 35 балів та 30 балів за третє. Максимально 

можлива сума балів за відповіді на всі питання білету - 100. 

 Розподіл балів за висвітлення теоретичних питань та виконання 

практичного ситуаційного завдання здійснюється наступним чином: 
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Вимоги до рівня знань 

Теоретичні 

завдання з 

дисциплін: 

«Методика 

викладання 

англійської 

мови»та 

«Зарубіжна 

література 

19-20 ст.» 

2 35 Вичерпна відповідь , яка засвідчує, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 здатний оперувати понятійним апаратом; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 демонструє знання   основних категорій і понять філологічних 

дисциплін;  

 вільно володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою 

компетенцією (фонетика, лексика, склад слів, словотвір, 

морфологія, фразеологія, синтаксис, основи стилістики тексту) 

зокрема 

 дає правильні відповіді на додаткові запитання фахової комісії. 

25 Повна відповідь , яка засвідчує, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 добре володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою 

компетенцією (фонетика, лексика, склад слів, словотвір, 

морфологія, фразеологія, синтаксис, основи стилістики тексту) 

зокрема 

 дає правильні відповіді на додаткові запитання фахової комісії. 

20 Достатньо повна відповідь, яка засвідчує, що студент: 

 добре оперує термінологією; 

  засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою; 

 під час відповіді допустив незначні неточності; 

 добре володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою 

компетенцією (фонетика, лексика, склад слів, словотвір, 



морфологія, фразеологія, синтаксис, основи стилістики тексту) 

зокрема; 

15 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями всіх основних категорій, що стосуються 

питання; 

 під час відповіді допускає помилки; 

 володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою компетенцією 

(фонетика, лексика, склад слів, словотвір, морфологія, фразеологія, 

синтаксис, основи стилістики тексту) зокрема на достатньому рівні; 

10 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями окремих категорій, що стосуються питання; 

 під час відповіді допускає суттєві помилки. 

 володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою компетенцією 

(фонетика, лексика, склад слів, словотвір, морфологія, фразеологія, 

синтаксис, основи стилістики тексту) зокрема на  низькому рівні; 

0 Відповідь відсутня. 
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Вимоги до рівня знань 

Теоретичне 

завдання з 

дисципліни

«Педагогіка

» 

1 30 Вичерпна відповідь , яка засвідчує, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 здатний оперувати понятійним апаратом; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 демонструє знання   основних категорій і понять філологічних 

дисциплін;  

 вільно володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою 

компетенцією (фонетика, лексика, склад слів, словотвір, 

морфологія, фразеологія, синтаксис, основи стилістики тексту) 

зокрема; 

 дає правильні відповіді на додаткові запитання фахової комісії. 

20 Повна відповідь , яка засвідчує, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 добре володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою 

компетенцією (фонетика, лексика, склад слів, словотвір, 

морфологія, фразеологія, синтаксис, основи стилістики тексту) 

зокрема; 

 дає правильні відповіді на додаткові запитання фахової комісії. 

15 Достатньо повна відповідь, яка засвідчує, що студент: 

 добре оперує термінологією; 

  засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою; 

 під час відповіді допустив незначні неточності; 

 добре володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою 

компетенцією (фонетика, лексика, склад слів, словотвір, 

морфологія, фразеологія, синтаксис, основи стилістики тексту) 

зокрема; 

10 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 



 оперує визначеннями всіх основних категорій, що стосуються 

питання; 

 під час відповіді допускає помилки; 

 володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою компетенцією 

(фонетика, лексика, склад слів, словотвір, морфологія, фразеологія, 

синтаксис, основи стилістики тексту) зокрема на достатньому рівні; 

5 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями окремих категорій, що стосуються питання; 

 під час відповіді допускає суттєві помилки. 

 володіє англійською мовою загалом та мовленнєвою компетенцією 

(фонетика, лексика, склад слів, словотвір, морфологія, фразеологія, 

синтаксис, основи стилістики тексту) зокрема на  низькому рівні; 

0 Відповідь відсутня. 

 

 

Студенти, які отримали нижче 60 балів оцінюються як такі, що не склали 

фахове вступне випробування. 

 

 



 

«Методика викладання англійської мови» 
Тема1: Methodology as educational, scholarly and pedagogical discipline. Methodology as an 

educational discipline. Methodology as scholarly discipline. Methodology as a practical discipline. 

Тема2: Links of methodology with other disciplines. Methodology and pedagogy. Methodology and 

psychology. Methodology and linguistics. Methodology and sociology. Methodology and area studies 

(linguistic area studies). 

Тема3: Objectives and tasks of foreign language teaching. The notion of the objective of teaching. 

Types of teaching objectives. The practical objective. The general educational objective. The upbringing 

objective. The developing objective. 

Тема4: Approaches to foreign language teaching. Approach to teaching as a methodological category. 

Approaches from the point of view of the object of teaching. Approaches from the point of view of the 

ways of teaching. Socio-cultural approach. 

Тема5: Contents of foreign language teaching. Defining the contents of teaching. The principles of 

selecting the contents of teaching. The contents of teaching depending on the object of language training 

(mastering). Communicative competence as the result of teaching. The subject aspect of the contents of 

teaching. 

Тема6: Principles of foreign language teaching. The notion of the principle of teaching. Didactic 

principles. Linguistic principles. Psychological principles. Methodological principles proper. 

Тема7: Methods of foreign language teaching. Defining method. General methodological methods. 

General didactic methods. Special didactic (methodological proper) methods. Direct methods. Conscious 

methods. Combinative methods. Intensive methods.  

Тема8:.Teaching means. The system of teaching means. Training aids for a teacher. Training aids for 

pupils.  Audio-visual training aids (AVTA). Technical training aids (TTA). 

Тема9 Organizational forms of foreign language teaching. Types of organizational forms of teaching. 

A lesson in language practice. The structure of a lesson. The effectiveness of a lesson. The structural unit 

of a lesson. The analysis of a lesson. Planning language classes. Independent work. Extracurricular 

activities. 

Тема10: Assessment in foreign language teaching. Aims and principles of assessment. Peculiarities of 

assessment. Functions of assessment. Types of assessment. Requirements to assessment. Means of 

assessment. Forms of assessment. Objects of assessments. Assessing a lesson.  

Тема 11: Methods of investigation in methodology of foreign language teaching. General remarks. The 

analysis of scholarly literature. Scientific observation and generalization of pedagogical experience. 

Conversation. Experimental teaching. Test teaching. Filling in a  questionnaire. Testing. Chronometering. 

Methods of statistical analysis of experimental results. 

 

«Зарубіжна література 19-20 ст.» 
 

Тема 1: Французький реалістичний роман XIX століття 

Особливості французької прози XIX століття. Життєвий шлях Фредеріка Стендаля. Новелістика 

французького письменника "Ваніна Ваніні". Романтичні і реалістичні тенденції в романах Стендаля 

«Червоне та Чорне», «Пармська обитель» 

Тема 2: Творчість Оноре де Бальзака. Життєвий шлях письменника. Універсальність задуму, 

тематико-жанровий склад, основні принципи побудови епопеї                      "Людська  комедія" О.де 

Бальзака. Ідейно-художніи аналіз творів «Ежені Гранде», «Шагренева шкіра» 

Тема 3: Творчість Гюстава Флобера. Життєвий шлях. Характеристика творчості: «Лексикон 

прописних істин», «Саламбо», «Виховання почуттів», «Проста    душа». Творчий метод Флобера 

Тема 4: Англійський реалістичний роман. Ч.Діккенс. Характеристика англійської реалістичної 

літератури XIX століття. Життєвий шлях Ч.Діккенса. Автобіографічні мотиви романів: «Пригоди 

Олівера Твіста», «Великі сподівання». Збірка  «Різдвяні   оповідання»  —   розповідь   про духовне 

переродження героїв. 

Тема 5: Гі де Мопассан- представник критичного реалізму. Життєвий шлях письменника. 



 Новелістика Гі де Мопассана: різновиди, ознаки, провідні теми: «Сімонів батько», «Мадмуазель 

Фіфі»,                      «Могильниці», «Два товариші». Загальна характеристика романістики Гі де 

Мопассана. 

Тема 6:  Натуралізм у французькій літературі. Е.Золя. Течія натуралізм, її характерні риси.    

Е.Золя — теоретик натуралізму в художній літературі. Тематичне розмаїття романів Е.Золя: 

«Нана», «Черево Парижу», «Пастка». 

Тема 7: Французька література. А.де Сент-Екзюпері-письменник,льотчик, філософ.Життєвий 

шлях письменника. Автобіографічний/факторологічний,бібліографічний/роман «Планета 

людей».Ідейно-тематичний аналіз  твору. Особливості творчого методу Екзюпері. Символи 

творчості та творчого становлення письменника. 

Тема 8: Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.-П.Сартр. А.Камю. Екзистенціалізм як 

напрям філософії та літератури. Ж.-П.Сартр-теоретик екзистенціалізму у  пітературі. Вплив 

екзистенціалістських ідей на творчість А.Камю. 

Тема 9: Розвиток німецької драматургіі. Бертольд Брехт. Життєвий і творчий шлях драматурга. 

Передумови розвитку,сутність реформи  драми та основні принципи «епічного»  театру 

Б.Брехта.Загальна характеристика творчості письменника. 

Тема 10: Англійська література. Драматургія Б.Шоу-новий етап у розвитку англійської 

літератури ХХ століття. Оскар Уайльд-славетний письменник і теоретик англійського естетизму. 

Загальна характеристика методу «потоку свідомості» у творчості Дж.Джойса. 

Тема 11: Норвезька література. Г. Ібсен, К.Гамсун. Латиноамериканська література. Г. 

Маркес. Історико-літературні передумови розвитку норвезької літератури.Г.Ібсен-творець 

соціально-психологічної драми.Кнут Гамсун-співець кохання. Г.Маркес-теоретик «магічного 

реалізму». Проблеми духовності і моралі у новелі  «Стариган з крилами».Приреченість героїв у 

романі «Сто років самотності». 

Тема 12. Література постмодернізму. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у 

художній літературі. Роман « Запахи. Історія одного вбивці» П.Зюскінда-зразок німецької 

постмодерністської прози. .Іронічний ґатунок центрального конфлікту в романі «Ім. я 

троянди»У.Еко. Художній час і простір, символіка і художня сила образів в романі «Останній світ» 

К.Рансмайра. 

 
 

 

«Педагогіка» 

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки 

Педагогіка як наука про виховання. Предмет педагогіки національної школи та її основні категорії: 

виховання, освіта, навчання, їх взаємозв’язок. Завдання педагогіки. Структура та галузі педагогіки, 

їх характеристика. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками. 

Тема 2. Система освіти і виховання в Україні 

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Основні принципи побудови системи 

національної освіти України. Система освіти України та її структура. 

Тема 3. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження 

Основні елементи педагогічного дослідження. Класифікація методів науково-педагогічного 

дослідження та їх характеристика. 

Тема 4. Розвиток і формування особистості 

Поняття про особистість, її розвиток та формування. Закономірності та рушійні сили розвитку 

особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. 

Тема 5. Проблема мети виховання в педагогіці 

Поняття про мету виховання. Історичний характер мети виховання. Мета виховання в національній 

школі. Основні завдання і зміст всебічного розвитку особистості. Комплексний підхід до виховання 

як умова забезпечення всебічного розвитку особистості. 

Тема 6. Предмет дидактики 



Поняття дидактики. Виникнення і розвиток дидактики. Предмет дидактики. Основні категорії 

дидактики. Взаємозв’язок дидактики з предметними методиками. 

Тема 7. Зміст освіти 

Поняття змісту освіти. Удосконалення змісту освіти відповідно до вимог розбудови національної 

школи. Навчальні плани, програми, підручники та посібники національної школи. 

Тема 8. Закономірності й принципи навчання 

Поняття про закономірності навчання. Визначення принципів навчання як основних вихідних 

положень теорії навчання. Характеристика принципів навчання. 

Тема 9. Методи та засоби навчання 

Поняття про методи навчання і їх класифікацію. Прийом як складова частина методу і як самостійна 

дидактична категорія. Засоби навчання. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання. 

Тема 10. Форми організації навчання 

Форми організації навчальної діяльності учнів. Урок як основна форма організації навчання. 

Традиційна типологія уроків. Структура уроку. Підготовка вчителя до уроку та її основні етапи. 

Домашня навчальна робота учнів. 

Тема 11. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Суть і основні види контролю успішності учнів. Оцінка результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Критерії і норми оцінки. 

Тема 12. Суть процесу виховання 

Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Компоненти процесу виховання: 

мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. 

Перевиховання, його функції, етапи і принципи. 

Тема 13. Основні закономірності й принципи виховання 

Закономірності процесу виховання. Основні принципи виховання. 

Тема 14. Методи виховання 

Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання: методи формування свідомості 

особистості; методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; методи стимулювання 

поведінки і діяльності вихованців; методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу. 

Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання. 

Тема 15. Основні напрямки змісту виховання 

Розумове виховання школярів. Моральне виховання школярів. Фізичне виховання школярів. 

Естетичне виховання школярів. Трудове виховання підростаючого покоління. 

Тема 16 Організаційні форми виховної роботи 
Позакласна та позашкільна виховна робота. Масові, групові та індивідуальні форми виховної 

роботи. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. 

Тема 17. Розвиток особистості в колективі 

Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура, типи. Стадії розвитку колективу (за А.С. 

Макаренком). 

Тема 18. Спільна виховна робота школи та сім’ї 

Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів. 

Чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів. 

Тема 19. Методична робота в школі 

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. Основні форми 

методичної роботи в школі. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перелік питань з дисципліни, 

яка виносяться на комплексний фаховий іспит з англійської мови 

“Methodology” 

 

1. Types of listening 

2. Listening and comprehension. 

3. Listening as acquisition. 

4. Strategies for developing listening skills. 

5. Psychological and Linguistic characteristics of speech. 

6. Monologic speech. 

7. Dialogic speech. 

8. Prepared and unprepared speech. 

9. The practical objective. The general educational objective. 

10. The upbringing objective. 

11. The developing objective. 

12. Types of reading. Extensive and Intensive reading. 

13. Learner’s reading strategies. Learner’s metacognitive and cognitive strategies.  

14. Learner’s reading strategies. Strategies for developing EFL reading vocabulary. 

15. Lexical approach to second language teaching. 

16. Vocabulary teaching. Active and passive vocabulary. Potential vocabulary. 

17. Vocabulary teaching. Vocabulary ability and vocabulary knowledge. Vocabulary size and   depth. 

18. Theoretical background for teaching vocabulary . Different stages in teaching vocabulary.  

19. Strategies and activities for vocabulary building. 

20. Approaches in teaching English. The classification of approaches. 

21. Methods in teaching English. The classification of methods. 

22. Procedures and techniques in teaching English. Presentation Practice and production.. 

23. Grammar- translation. Direct method and Audiolingualism. 

24. Procedures and technigues in teaching English. The ESA-procedure. 

25. Procedures and techniques in teaching English. The PPP-procedure. 

26. Didactic principles of teaching nglish. 

27. Linguistic principles of teaching English. Psychological principles of teaching English. 

28. Aims and principles of assessment. 

29. Functions of assessment. 

30. Types of assessment. 

 

 

Перелік питань з дисципліни,  

яка виносяться на комплексний фаховий іспит з англійської мови 

«Зарубіжна література 19-20 ст.» 
1. Розвиток французького реалістичного роману XIX століття, його характерні ознаки. 

2. Ф.Стендаль — майстер французького реалістичного роману .Доведіть, що роман 

Ф.Стендаля «Червоне та чорне» є реалістичним. 

3. Панорама суспільного життя Франції часів Реставрації у романі Стендаля «Червоне і    

чорне».  Поясніть назву    роману Ф. Стендаля « Червоне та чорне» 

4. Задум і обґрунтування О. де Бальзаком змісту та структури «Людської комедії». 

5. Проблема життєвих цінностей і людських пристрастей у повісті О. де Бальзака «Гобсек».  

Подумайте про     авторське ставлення до Гобсека. Як оцінюєте цього героя ви ? 

6.  Ч.Діккенс — видатний англійський романіст XIX століття. Витоки творчості Ч.Діккенса. 



7. Показ Ч.Діккенсом деградації особистості у «Різдвяній пісні у прозі». 

8. 8.Історія створення та ідейно-тематичний аналіз роману Г.Флобера «Пані Боварі». 

9. Поясніть назву підзаголовка роману Г.Флобера «Пані Боварі». Дайте тлумачення    

поняттю «боваризм». 

10. Загальна характеристика новелістики Гі де Мопассана: «Симонів батько», «Пампушка», 

«Два товариші». 

11.  «Ярмарок суєти» В.Теккерея — «роман без героя». 

12. Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники. 

13. Шарль Бодлер — предтеча символізму, його життєвий шлях. 

14. 13.Особливості розвитку літератури кінця ХІХ — початку XX століття. Покажіть 

схематично розвиток літературного процесу ХІХ-ХХ ст. 

15. Філософські питання про сенс життя і всемогутність людини у п'єсі М.Метерлінка «Синій 

птах». 

16. Дайте визначення напряму реалізму , його суть, основні риси. 
17. Філософія екзистенціалізму у французькій літературі XX століття. 
18. Життєвий і творчий шлях Антуана де Сент-Екзюпері. 
19. «Епічний» театр Б. Брехта, його характеристика. 
20. Т. Манн — засновник інтелектуальної прози. 
21. Б. Шоу — видатний англійський письменник, творець нової драми-дискусії. 
22. Тема «втраченого покоління» у романах Е. М. Ремарка. 
23. Естетичні погляди О. Уайльда. 
24. «Ляльковий дім» Г. Ібсена — соціально-психологічна драма. 
25. Життя і творчість Дж. Лондона. 
26. Особливості новелістики ОТенрі. 
27. Філософська казка-притча «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері. 
28. Міфологічний підтекст п'єси Б. Шоу «Пігмаліон», її проблематика. 
29. Історія створення, тематика, проблематика роману А. Камю «Чума». 
30. Дайте визначення поняття « парадокс».Наведіть приклади парадоксів із п’єси Б. Шоу 
«Пігмаліон». 
31. Розкрийте поняття «модернізм»,назвіть найвідоміших представників цього напрямку у 
німецькомовній        літературі. 

 

 

Перелік питань з дисципліни,  

яка виносяться на комплексний фаховий іспит з англійської мови 

«Педагогіка» 
 

1. Педагогіка як наука про виховання. Предмет, основні категорії педагогіки. Завдання 

педагогіки. 

2. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

3. Система освіти України. Ланки системи освіти України. 

4. Класифікація методів педагогічних досліджень та їх характеристика. 

5. Поняття „розвиток” та „формування” особистості. Індивід, індивідуальність, особистість. 

Фактори розвитку особистості. 

6. Поняття про мету виховання. Ідея всебічного розвитку особистості – мета національного 

виховання. Основні завдання й зміст всебічного розвитку особистості. 

7. Поняття про дидактику. Предмет дидактики. Основні категорії дидактики. Взаємозв’язок 

дидактики з предметними методиками. 

8. Характеристика змісту освіти. Вимоги, що зумовлюють зміст освіти. 

9. Навчальні плани, програми, підручники, посібники. 

10.  Закономірності й принципи навчання в сучасній дидактиці, їх характеристика. 

11. Методи, прийоми, засоби навчання. 

12. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, їх характеристика. 

13. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів, їх характеристика. 



14. Методи контролю і самоконтролю у навчанні, їх характеристика. 

15. Поняття про форми навчання в сучасній дидактиці. Урок як основна форма організації 

навчання. 

16. Типи і структури уроків, їх характеристика. 

17. Домашня самостійна робота учнів, її види та методика організації. 

18. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

19. Процес виховання, його специфіка, структурні компоненти, рушійні сили. 

20. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. Перевиховання, його функції, етапи і принципи. 

21. Основні закономірності й принципи виховання, їх характеристика. 

22. Методи формування свідомості особистості, їх характеристика. 

23. Методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності, їх характеристика. 

24. Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців, їх характеристика. 

25. Розумове виховання школярів. Завдання розумового виховання. 

26. Мета та зміст морального виховання школярів. 

27. Позакласна виховна робота, її форми. 

28. Поняття про колектив і процес його формування. 

29. Завдання і форми роботи школи з сім’єю. 

30. Методична робота в школі. 
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16. Бібліотека журналу "Англійська мова та література" 2010,2011,2012. 

17. Всесвітня література в середніх навчальних закладах 

18. Всесвітня література в сучасній школі. 

19. Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. 

20. Зарубіжна література 2009-2010,2011,2012.  

21. Зарубіжна література в школах України 1997-2010,2011,2012.  

22. Зарубіжна література в школі 2000-2010, 2011,2012.  

23. Зарубіжна література. Бібліотека 2008,2012 

 

 

Рекомендована література 

“Педагогіка” 

Список основної літератури 

1. Педагогіка. Хрестоматія : Допущ. МОНУ. – К : Знання-Прес, 2003. – 700с. – (Навчально-

методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-91-4. 

2. Педагогічний глосарій / Упор. Волканова В.В. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека 

"Шкільного світу"). – Відом. про відпов. - на звор. стор. титул. арк. – ISBN 978-966-451-566-2. 

3. Теорії в педагогіці. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – №9. – С.22-25. 

4. Педагогіка: модульний курс : Навч. посібник. Реком. МОНУ / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, 

О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 567 с. – ISBN 978-966-418-

136-2. 

5. Бордовская Н.В.  Бордовская, Н. В.  Педагогика : Учебник для вузов / Н. В. Бордовская, 

А. А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-

0174-1. 

6. Вишневський О.  Вишневський, О.  Теоретичні основи сучасної педагогіки : Навч. посібн. 

Реком МОНУ / О. Вишневський. – Вид. 3-тє, доопр. і доповн. – К : Знання, 2008. – 566 с. – 

ISBN 978-966-346-408-4. 

7. Волкова Н.П.  Волкова, Н. П.  Педагогіка : Навч. посібник. Допущено МОНУ для студ. ВНЗ 

/ Н. П. Волкова. – К : Академія, 2003. – 576 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-109-0. 

8. Волкова Н.П.  Волкова, Н. П.  Педагогіка : Посібник / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2002. – 

576 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-109-0. 

9. Зайченко І.В.  Зайченко, І. В.  Педагогіка : Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів. Допущено МОНУ / І. В. Зайченко. – 2-ге видання. – К : Освіта України, КНТ, 2008. – 

528с. – ISBN 978-966-8847-66-0. 

10. Кравченко Ю.М.  Кравченко, Ю. М.  Методика розв"язування педагогічних задач. 

/ Ю. М. Кравченко // Проблеми освіти. – 2004. – №37. – С.114-120. 

11. Кравченко Ю.М.  Кравченко, Ю. М.  Формування вмінь ров'язувати педагогічні задачі 

/ Ю. М. Кравченко // Нові технології навчання. – 2004. – №37. – С.78-85. 

12. Кравченко Ю.М.  Кравченко, Ю. М.  Психолого-педагогічний аналіз педагогічних задач та їх 

компонентів. / Ю. М. Кравченко // Проблеми освіти. – 2004. – №35. – С.58-68. 

13. Кравченко Ю.М.  Кравченко, Ю. М.  Методика формування вмінь розвязувати педагогічні 

задачі. / Ю. М. Кравченко // Проблеми освіти. – 2006. – №44. – С.50-54. 

14. В. Л. Омеляненко. – К : Знання-Прес, 2003. – 429с. – (Навчально-методичний комплекс з 

педагогіки). – ISBN 966-7767-95-7. 

15. Кузьмінський А.І.  Кузьмінський, А. І.  Педагогіка : Підручник. Затверджено МОНУ 

/ А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К : Знання, 2007. – 447с. – ISBN 978-966-346-424-4. 

16. Курлянд З.Н.  Курлянд, З. Н.  Педагогіка : Навч. посібник. Реком. МОНУ / З. Н. Курлянд, 

Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипова. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 304 с. – [Автори на титул. стор. 

не вказ.]. – ISBN 978-966-8942-24-2. 

17. Мазоха Д.С.  Мазоха, Д. С.  На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності : 

Реком. МОНУ як навч. посібник для студ. ВНЗ / Д. С. Мазоха. – К : ЦУЛ, 2005. – 168 с. – ISBN 

966-364-057-Х. 



18. Максимюк С.П.  Максимюк, С. П.  Педагогіка : Навчальний посібник. Реком.МОНУ для 

студ.ВНЗ / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670с. – ISBN 966-8251-36-9. 

19. Мартиненко С.М.  Мартиненко, С. М.  Загальна педагогіка : Навчальний посібник 

/ С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – Київ : МАУП, 2002. – 176 с. – ISBN 966-608-172-5. 

20. Мешко Г.М.  Мешко, Г. М.  Вступ до педагогічної професії : Навч. посібник. Реком. 

МОНмолодьспорт України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. М. Мешко. – 2-ге вид., 

стереотипне. – К. : Академвидав, 2012. – 200 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-028-8. 

21. Мешко Г.М.  Мешко, Г. М.  Вступ до педагогічної професії : Реком. МОНУ як навч. посібник 

для студ. ВНЗ / Г. М. Мешко. – К : Академвидав, 2010. – 200 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-

966-8226-89-2. 

22. Мойсеюк Н.Є.  Мойсеюк, Н. Є.  Педагогіка : навч. посібник / Н. Є. Мойсеюк. – видан. 5-е 

допов. і перероблене. – К. : ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 2009. – 656 с. – [видав. 

на титул. стор. не вказ.]. – ISBN 978-966-96769-1-7. 

23. Муратова І.  Муратова, І.  Розвиток особистості як педагогічне завдання освіти / І. Муратова 

// Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. – 2010. – №5. – 

С.67-79. 

24. Нісімчук А.  Нісімчук, А.  Педагогіка : Підручник / А. Нісімчук. – К. : Атіка, 2007. – 344 с. – 

ISBN 978-966-326-234-5. 

25. Омельченко С.В.  Омельченко, С. В.  Педагогіка. Тестові завдання : Навч. посібн. Реком. 

МОНУ / С. В. Омельченко. – К : Знання, 2008. – 391с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 

978-966-346-386-5. 

26. Пальчевський С.С.  Пальчевський, С. С.  Педагогіка : Реком. МОНУ як навч. посібник для 

студ. ВНЗ / С. С. Пальчевський. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2012. – 496 с. – ISBN 966-8019-74-

1. 

27. Пермяков О.А.  Пермяков, О. А.  Педагогіка : навч. посіб. / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. – 

3-є вид., виправ.і допов. – К. : Знання, 2012. – 198 с. – ISBN 978-617-07-0055-1. 

28. Сидоров Н.Р.  Сидоров, Н. Р.  Философия образования. Введение / Н. Р. Сидоров. – М : Питер, 

2007. – 304с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-91180-446-6. 

29. Сиротич Н.Б.  Сиротич, Н. Б.  Творчий розвиток педагога як основа його успішної психолого-

педагогічної діяльності / Н. Б. Сиротич // Вісник Кииївського інституту бізнесу та технологій. – 

2010. – №1. – С.118-120. 

30. Педагогіка.Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів : Навчально-

методичний посібник / М. І. Соловей, Є. С. Спіцин, В. В. Кудіна, В. С. Демчук. – К : "Ленвіт", 

2009. – 88с. 

Список додаткової літератури 

 
31. Унгурян І.К.  Унгурян, І. К.  Шляхи розв'язання педагогічних ситуацій / І. К. Унгурян 

// Педагогічна майстерня. – 2012. – №12. – С. 26-29. 

32. Фізеші О.Й.  Фізеші, О. Й.  Навчально-методичні матеріали з курсу "Педагогіка" (розділ 

"Основи педагогіки") для студентів педагогічних спеціальностей / О. Й. Фізеші. – Мукачево : 

Ужгородська міська друкарня, 2008. – 64.с. 

33. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / за ред. Безпалько О.В. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. – 

(Альма-матер). – ISBN 978-617-572-056-1. 

 

Фахові видання 

34. Англійська мова в початковій школі 2005-2011,2012. 

35. Бібліотечка журналу "Іноземні мови" 1999-2005,2009. 

36. Всесвіт 2003, 2008-2010,2011,2012. 

37. Граємо в англійську 2007 

38. Гуманітарні науки 2001, 2002, 2004-2010,2011,2012 

 

 



 

 

Рекомендована література 

“Методика викладання англійської мови” 

Список основної літератури 

1. Kolominova O. English, 9: Підручник/ O.Kolominova Інститут сучасного підручника, 2009 

2.  Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості. Програма гуртка англійської мови. Частина 1/ 

С.О.Алєксєєва Основа, 2012 

3. Алєксєєва С.О. Шлях до досконалості. Програма гуртка англійської мови.Частина 2/ 

С.О.Алєксєєва Основа, 2012 

4. Бабенко Н.А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи/ Н.А.Бабенко, 

В.Ф.Губайдулліна, О.В.Колос Основа, 2011 

5. Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1/ Н.А.Бабенко Основа, 

2011. 

6. Бабенко Н.А. Позакласне читання. Тексти із завданнями. Рівень А1/ Н.А.Бабенко Основа, 

2011. 

7. Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навч. посібн./ 

Т.В.Бабенко Арістей, 2005. 

8. Бутенко Н.В. Завдання підвищеної складності з англійської мови. 5-11 класи/ Н.В.Бутенко, 

М.В.Ільїна Основа, 2010. 

9. Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції/ Н.О.Бутковська, Н.І.Маслова

 Основа, 2012. 

10.  Власенко Г.М. Науково-технічний переклад. 10 клас/ Г.М.Власенко, І.О.Власенко, О.О.Сердюк

 Основа, 2009. 

11. Гедзур С.В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів'я/ С.В.Гедзур, Н.В.Хілько Основа, 

2010. 

12. Гладка І.А. Інтеграція англійської мови з географією у 6-7 класах/ І.А.Гладка Основа, 

2010. 

13. Гладка І.А. Читаємо із задоволенням (4-6 класи)/ І.А.Гладка Основа, 2009 

14. Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи/ І.О.Голубнича Основа, 

2009. 

15. Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в 

початковій школі/ О.С.Гуманкова Основа, 2009. 

16. Єпіфанцева Л.А. Аудіювання. Англійська мова. Методичні рекомендації/ Л.А.Єпіфанцева

 Основа, 2010. 

17. Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи/ Л.П.Єрмоленко

 Основа, 2011 

18. Єщенко Ю.Ф. Англійська граматика. Теорія та практика/ Ю.Ф.Єщенко Основа, 2011 

19.Заслонкін В.В. Уроки англійської мови. 6 клас (за підручником Л.В.Биркун)/ В.В.Заслонкін, 

Н.В.Самойлюк Основа, 2010 

20. Зуєва М.В. Стимулюємо розвиток учнів/ М.В.Зуєва Основа, 2011 

21. Казанічер О.С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови/ О.С.Казанічер Основа, 

2010. 

 

Список додаткової літератури 

22. Казачинер О.С. Педагогічна підтримка учнів/ О.С.Казачинер Основа, 2009. 

23. Казачінер О.С. Здоров'язберігаючі технології на уроках у початковій школі/ О.С.Казачінер

 Основа, 2011. 

24. Казачінер О.С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі/ О.С.Казачінер

 Основа, 2010. 



25. Калініна Л.В. English. Your English Self. 9 клас (8-й рік навчання): Підручник для 

загальноосвітн. навч. закладів. Реком. МОНУ/ Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич Наш час, 

2009. 

26. Калініна Л.В. Англійська мова. 1 клас: Підручник для спец. шкіл з погл. вивч. англ. мови. 

Реком. МОНмолодьспорт України/ Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич Центр навчально-

методичної літератури, 2012. 

27. Карп'юк О. Англійська мова: Підручник для 9 класу/ О.Карп'юк Астон, 2009. 

28. Карп'юк О. Англійська мова. 1 клас: Підручник для ЗНЗ. Реком. МОНмолодьспорт України/ 

О.Карп'юк Астон, 2012 

29. Ковальова Т.С. Оцінювання мовної та мовленнєвої компетенції учнів (тестові завдання, 2-10 рік 

навчання)/ Т.С.Ковальова Основа, 2012. 

30. Комогорова М.І. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англійської мови)/ 

М.І.Комогорова, Л.С.Рибалко Основа, 2012. 

31. Костікова І.І. Англійська граматика для школярів/ І.І.Костікова, О.С.Казачінер Основа, 

2011 

32. Кукуріка Л.С. Роль читання у вивченні англійської мови. To live or to leave/ Л.С.Кукуріка

 Основа, 2012. 

33. Кучма М. Англійська мова. 9 клас. 5-й рік навчання: Підручник/ М.Кучма Підручники 

і посібники, 2009. 

34. Маслова Н.І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова/ Н.І.Маслова, Н.О.Бутковська, 

Г.П.Бородай Основа, 2011. 

35. Миргород Н.В. Тестові та перевірочні завдання з англійської мови. 2-11 клас/ Н.В.Миргород, 

С.С.Якименко, О.В.Коваленко-Будянська Основа, 2010. 

36. Несвіт А. Англійська мова 9: Підручник для 9 класу/ А.Несвіт Генеза, 2009. 

37. Несвіт А. Англійська мова. 1 клас: Підручник для ЗНЗ. Реком. МОНмолодьспорт України/ 

А.Несвіт Генеза, 2012. 

38. Несвіт А. Англійська мова. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Реком МОНУ/ А.Несвіт Генеза, 2008. 

39. Панова Л.С. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Затв. 

МОНУ як підручник для студ. ВНЗ/ Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезікова, С.І.Потапенко

 Академія, 2010. 

40. Редько В. Основи теорії навчання іноземних мов учнів початкової школи. Методика. 

Лінгводидактика. Психолінгвістика: методичні рекомендації/ В.Редько, М.Сідун Карпатська 

вежа, 2008. 

41. Редько В. Стратегії навчання іноземної мови в сучасній середній загальноосвітній школі: 

методичні рекомендації/ В.Редько, І.Бопко Карпатська вежа, 2008. 

42. Редько В.Г. Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі: 

Методичний посібник/ В.Г.Редько, Ю.І.Федусенко, Н.В.Теличко Карпатська вежа, 2009. 

43. Ростоцька М. Англійська мова. 1 клас: Підручник для ЗНЗ з поглибленим вивченням англ. 

мови. Реком. МОНУ/ М.Ростоцька, О.Карп'юк Астон, 2012. 

44. Самойлюк Н.В.Уроки англійської мови 8 клас (за підручником А. Несвіт)/ Н.В.Самойлюк, 

В.В.Заслонкін Основа, 2011. 

45. Самойлюк Н.В.Уроки англійської мови. 7 клас (за підручником Л.В. Биркун)/ Н.В.Самойлюк, 

В.В.Заслонкін Основа, 2010. 

46. Синельников А.П. Психология обучения иностранным языкам/ А.П.Синельников

 Основа, 2009. 

47. Сірик Т.Л.С.С.В. English 9 (5)/ Т.Л.С.С.В.Сірик СТЛ-КНИГА, 2009. 

48. Стародуб Т. Перші кроки в англійській/ Т.Стародуб Шкільний світ, 2011. 

49. Стом О.Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі/ О.Ю.Стом, С.В.Рудь Основа, 

2010 

50. Тюльпа Л.Л. Важливі теми для обговорення/ Л.Л.Тюльпа Основа, 2012. 



51. Ярошенко М. Англомовна класика на шкільній сцені: Збірник інсценовок художньої прози для 

самодіяльних театрів загальноосвітніх та вищих шкіл/ М.Ярошенко Астон, 2008. 

52. Використовуємо англійські прислів'я та фразеологізми/ Упор. Любченко О.С. Основа, 

2012. 

53. Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл/ Укл. Любченко О.С.

 Основа, 2010. 

 

Фахові видання 

54. Англійська мова в початковій школі 2005-2011,2012. 

55. Бібліотечка журналу "Іноземні мови" 1999-2005,2009. 

56. Всесвіт 2003, 2008-2010,2011,2012. 

57. Граємо в англійську 2007 

58. Гуманітарні науки 2001, 2002, 2004-2010,2011,2012 


