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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основної метою комплексного програма комплексного кваліфікаційного 

екзамену з основної іноземної мови, теорії та історії зарубіжної літератури, 

методики викладання основної іноземної мови та зарубіжної літератури у 

закладах середньої освіти для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»,  галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.02 Середня освіта, спеціалізації 

14.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) (денної та заочної форми 

навчання). 

Наприкінці курсу у студентів мають бути сформовані такі мовленнєві 

компетентності на рівні В2 володіння англійською мовою згідно 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: 

 вміти відтворювати прослуханий текст у формі тез, конспекту, реферату, 

анотації, дотримуючись послідовності  викладу, користуючись адекватними 

засобами і правилами структурного графічного, орфографічного і 

пунктуаційного оформлення; 

 вміти скласти план прослуханого тексту, написати твір, лист, телеграму, факс, 

тощо, відбираючи відповідні мовні засоби і дотримуючись необхідних правил 

оформлення письмового висловлювання; 

 читати і адекватно розуміти оригінальну суспільно-політичну літературу 

(газети, журнали, брошури, монографії і т.п.), сучасну художню літературу, 

лінгвістичну і літературознавчу літературу за спеціальністю, а при необхідності 

також і вузькоспеціальну літературу; 

 вміти реферувати й анотувати матеріали із оригінальних  текстових, 

звукових й аудіовізуальних джерел; 

 вміти перекладати усно: живе мовлення на побутові, культурні, суспільно-

політичні та інші теми як з англійської мови на рідну, так і навпаки; 

перекладати письмово зі словником з англійської мови на рідну і навпаки 

тексти суспільно-політичного, наукового, ділового, епістолярного та іншого 

стилів, у тому числі робити переклади на рідну мову і навпаки текстів 

вузькоспеціального характеру; 

 вміти самостійно працювати над удосконаленням набутих умінь і навичок 

володіння англійської мови з урахуванням специфіки майбутньої роботи (уміти 

користуватися різноманітними словниками, довідковою літературою, працювати з 

книгою, підручником, газетою, журналом, аудіовізуальними матеріалами і т.д.); 

 вміти правильно оформляти письмові висловлювання різного типу (лист, 

повідомлення, опис, твір, реферат, доповідь, пояснення, доручення і т.д.), 

дотримуючись правил орфографії й пунктуації; інтерпретувати усно й письмово 



 

 

 

5 

тексти різноманітного характеру з точки зору їх лінгвостилістичної і 

літературознавчої значеннєвості; 

 розуміти нормативне монологічне і діалогічне мовлення, беручи при цьому 

безпосередню участь у бесіді, чи не будучи учасником бесіди (при перегляді 

кінофільмів, телепередач, прослуховуванні радіопередач, повідомлень, 

доповідей, промов і т.п.); 

 вміти користуватися тлумачними, фразеологічними, фонетичними, 

синонімічними та антонімічними словниками; 

 вміти вести цілеспрямовану бесіду і бесіду-дискусію в межах тематики 

програми, передавати зміст і давати розгорнутий коментар прочитаного чи 

прослуханого матеріалу, а також робити підготовлені та непідготовлені 

повідомлення. 

 Мовна компетентність: 

 Фонологічна — володіти фонетичною та орфоепічною нормами англійської 

мови. При аудіюванні вміти розпізнавати фоностилістичні аспекти усного 

мовлення; при говорінні володіти наявними орфоепічними нормами та вміти 

варіювати інтонацію та акцентувати наголосом логічно значущі аспекти 

висловлювання. 

 Граматична — знати граматичну будову мови, оволодіти наявними 

граматичними нормами, будувати висловлювання (усне письмове), самостійно 

обираючи граматичні конструкції відповідно до комунікативної ситуації, а при 

аудіюванні та читанні розпізнавати та розуміти ці граматичні конструкції. 

 Лексична- володіти близько 5000 лексичними одиницями, продуктивно та 

рецептивно використовувати їх у комунікації (усно, письмово).  

     Лінгвосоціокультурна компетентність:  

   знати особливості суспільства і культури спільноти країни, мова якої 

вивчається, включаючи соціокультурні знання, міжособистісні стосунки, 

цінності, ідеали, норми поведінки, пов’язані з такими чинниками як суспільно-

професійні групи, регіональна культура, традиції, історія, політика, мистецтво, 

релігія, гумор, соціальні правила поведінки, між культурне усвідомлення і т. ін. 

   володіти необхідним мінімумом соціокультурних знань згідно з 

рекомендованим рівнем В2 та вміти їх використовувати в міжкультурному 

спілкуванні. В 

   вміти висловлювати надію, переваги, зобов’язання; початок, подовження та 

завершення розмови; запит інформації, перепитування, з’ясування. 

     Навчально-стратегічна компетентність:  

   вміти працювати із підручником, книгою для читання, робочим зошитом, 

словниками, різними довідниками.  
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    володіти технологією виконання найбільш поширених видів вправ і тестових 

завдань, навчитися користуватися раціональними прийомами розумової праці, 

розробляти свою власну стратегію для засвоєння лексики.  

   вміти здійснювати пошук додаткових матеріалів за  темою, використовуючи 

різноманітні джерела інформації. 

 Професійно-спрямована компетентність передбачає оволодіння 

професійно орієнтованими мовленнєвими стратегіями, необхідними для 

комунікації у процесі професійної діяльності. 

Програма побудована за вимогами кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з 

примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). 

У даній програмі визначено особливості організації комплексного 

кваліфікаційного екзамену з основної іноземної мови, теорії та історії 

зарубіжної літератури, методики викладання основної іноземної мови та 

зарубіжної літератури у закладах середньої освіти для здобувачів вищої освіти 

ОС «Бакалавр»,  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.02 

Середня освіта, спеціалізації 14.02 Середня освіта. Мова і література 

(англійська) (денної та заочної форми навчання), наведено структуру 

екзаменаційного білету, надано орієнтовну структуру лінгвостилістичного 

аналізу текстів, усні розмовні теми, зразки тестових завдань; описано критерії 

оцінювання рівня сформованості іншомовних комунікативних компетенцій 

випускників ОС «Бакалавр»,  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 

014.02 Середня освіта, спеціалізації 14.02 Середня освіта. Мова і література 

(англійська) (денної та заочної форми навчання).   

 

 

2. Вимоги та структура комплексного кваліфікаційного екзамену з 

основної іноземної мови, теорії та історії зарубіжної літератури, 

методики викладання основної іноземної мови та зарубіжної 

літератури у закладах середньої освіти для здобувачів вищої освіти ОС 

«Бакалавр»,  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.02 

Середня освіта, спеціалізації 14.02 Середня освіта. Мова і література 

(англійська) (денної та заочної форми навчання) 

Після завершення четвертого року навчання за обраним освітнім фахом та 

виконання програми за освітнім ступенем «Бакалавр» галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка, спеціальності 014.02 Середня освіта, спеціалізації 14.02 Середня 

освіта. Мова і література (англійська) (денної та заочної форми навчання) 

випускник проходить державну атестацію на основі складеного комплексного 
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кваліфікаційного екзамену з основної іноземної мови, теорії та історії 

зарубіжної літератури, методики викладання основної іноземної мови та 

зарубіжної літератури у закладах середньої освіти. 

 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з основної іноземної мови, теорії та 

історії зарубіжної літератури, методики викладання основної іноземної 

мови та зарубіжної літератури у закладах середньої освіти 

 

Зміст та структура іспиту 

 

1. Тест з теоретичних дисциплін (з методики викладання основної іноземної 

мови та зарубіжної літератури у закладах середньої освіти, педагогіки).  

2. Лексико-граматичний тест.  

3. Тест з історії зарубіжної літератури. 

4. Усне повідомлення за комунікативною ситуацією. 

Структура екзаменаційного білету 

1. Do the test in theoretical disciplines, methods of teaching the major foreign 

language and world literature, pedagogy. 

2. Do the lexico-grammatical test. 

3. Do the test in History of the world literature. 

4. Develop the topic in accordance  with the given situation. 

 

 

Педагогіка та методика викладання основної іноземної мови та 

зарубіжної літератури 

 

У студентів-випускників ОС «Бакалавр» мають бути сформовані 

поняття про педагогіку як науку, процес її становлення та розвитку, про 

основні педагогічні категорії, систему педагогічних наук та зв`язок педагогіки з 

іншими науками; вони мають розуміти сутність національного виховання як 

цілісної системи, його науково-методологічні засади, напрями виховання; 

володіти вміннями творчо використовувати набуті знання методів, засобів, 

форм навчання й виховання учнів на практиці. 

Студенти-випускники мають знати загальноприйняті теоретичні 

положення методики викладання іноземних мов та нові дискусійні ідеї, 

володіти професійно-методичними вміннями вчителя іноземної мови; 

здійснювати комунікативно-навчальну, розвиваючу, виховну функції вчителя 

іноземної мови, вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, 
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гуманістичного виховання учнів засобами іноземної мови. Студенти мають 

володіти теоретичними знаннями з основ методики викладання зарубіжної 

літератури у закладах середньої освіти та практичними уміннями і навичками 

їх застосування, мають вміти співвідносити літературознавчу, психолого-

педагогічну, дидактичну, комунікативну складові процесу викладання 

літератури з методичною складовою на теоретичному та практичному рівнях.  

 

Перелік питань з педагогіки до комплексного кваліфікаційного 

екзамену: 

 

Поняття про педагогіку як науку і навчальну дисципліну. Предмет і 

завдання педагогіки. Чинники формування та розвитку особистості. Мета 

виховання в сучасній школі – всебічний розвиток особистості. Складові 

частини виховання: розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне, 

екологічне, правове. 

Процес виховання та його особливості. Структурні елементи процесу 

виховання: мета виховання, сучасні завдання виховання, закономірності 

виховного впливу на учнів, принципи виховання, зміст виховання, форми 

організації виховання, методи, прийоми, засоби виховання, результати 

виховання. 

Поняття про методи виховання. Засоби виховання. Прийоми виховання. 

Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості. 

Методи формування досвіду суспільної поведінки й діяльності. Методи 

стимулювання і діяльності вихованців. Колектив як форма виховання.  

Поняття про дидактику.  Основні компоненти дидактики як складової 

педагогіки. Основні дидактичні категорії. Процес навчання як система. 

Структурні компоненти процесу навчання: цільовий, стимуляційно-

мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-регулюючий, 

оціночно-результативний. Система дидактичних принципів. Поняття про зміст 

освіти. Компоненти змісту освіти:  знання, уміння, навички. Поняття про метод 

навчання. Класифікація методів навчання. Методи організації та 

самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Методи навчання за 

джерелом передачі і сприймання інформації.  Методи навчання за характером 

логіки пізнання. Методи навчання за ступенем керівництва навчальною 

роботою. Поняття про форми організації навчання та організаційні форми 

навчання. Урок як основна форма організації навчального процесу. Типи 

уроків.  Поняття про структуру уроку. Традиційні та нетрадиційні уроки. 

Контроль як компонент освітнього процесу. Оцінка знань, умінь і навичок 

учнів.  

 

Перелік питань з методики викладання основної іноземної мови у 

закладах середньої освіти: 

1. Зміст, мета і завдання навчання іноземної мови. 

2. Загальні принципи навчання іноземних мов. Методи та прийоми 

навчання іноземної мови. 
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3. Вимоги до сучасного уроку з іноземної мови. Типи уроків з іноземної 

мови. 

4. Планування роботи з навчання іноземної мови. 

5. Специфіка контролю рівня опанування учнями іноземною мовою. 

6. Компетенісний підхід у навчанні іноземної мови. Формування мовної, 

мовленнєвої та соціокультурної компетенцій учнів. 

7. Види і форми позакласної роботи. 

8. Огляд сучасних підручників та навчальних посібників з іноземної мови. 

9. Огляд комп’ютерних програм та веб-ресурсів для навчання іноземної 

мови. 

10. Принципи добору мовного, мовленнєвого, ілюстративного, 

інформаційного матеріалу підручника. 

11. Дидактичні та методичні вимоги до вправ з іноземної мови. 

Класифікація вправ. 

12. Зміст та етапи роботи над лексикою. Ігри та наочність для введення та 

закріплення лексичного матеріалу. 

13. Принципи добору і презентації граматичного матеріалу. Етапи роботи 

над формуванням граматичних навичок учнів. 

14. Специфіка іноземної звуковимови. Методи та прийоми формування 

фонетичних навичок учнів. 

15. Зміст та завдання для навчання іншомовного аудіювання. 

16. Зміст та завдання для навчання читання. 

17. Особливості навчання діалогічного та монологічного мовлення. Вправи 

на розвиток навичок усного мовлення. 

18. Особливості навчання письма на кожному етапі вивчення іноземної 

мови. Вправи на розвиток навичок письма. 

19. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. 

20. Професійно-методична підготовка вчителя іноземної мови. 

 

Перелік питань з методики викладання зарубіжної літератури у 

закладах середньої освіти: 

 

1. Учитель світової літератури і професійні вимоги до нього.  

2. Планування й організація праці словесника.  

3. Сучасні підходи до організації продуктивного уроку зарубіжної літ-ри. 

Типи уроків зарубіжної літератури в сучасній школі. 

4. Методи, прийоми і види робіт із літератури.  

5. Форми організації навчальної діяльності учнів із літератури.  

6. Особливості вивчення мистецтва слова в основній та старшій школі.  

7. Шкільний аналіз епічного художнього твору «слідом за автором». 

8. Шкільний аналіз драматичного художнього твору пообразним шляхом. 

9. Шкільний аналіз ліричного художнього твору проблемно-тематичним 

шляхом.  

10. Вивчення художніх творів зарубіжної літератури у їх родовій специфіці. 

11. Вивчення біографії письменника в курсі літературної освіти. 
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Орієнтовні завдання лексико-граматичного тесту 

 

I. Read the text below and decide which word best fits each space. There is an 

example (0) that has been done for you. 

It is not easy to have a rational discussion with people about the nature of their 

language. They feel that the language belongs to them, and they are (0) …A… 

entitled to hold (1) …. and dried opinions about it. 

 0  A  therefore               B  however                C  nevertheless           D  further   

1  A  high                       B  cut                        C  hung                       D  blow 

 

II. Read the text and use the words below the text to form the derivative word that fits 

in the same numbered space in the text. 

THE MYSTERY OF MIRRORS 

Mirrors, those (16) …. surfaces which produce an image of objects placed in front of 

them, are a (17) …. image in Western art. Painters seem to have been fascinated by 

the (18) …. between the virtual reality which spontaneously appears in a mirror and 

the one which they artificially create by painting on plaster, paper or canvas. 

 

III. Match the words to their definitions. 

a) generally,   b) normally,   c) countless 

 

ІV. In most lines of the following text there is one extra unnecessary word. It is either 

grammatically incorrect or does not fit in with the sense of the text. If a line is 

correct, put a tick ( √ ) near the line. If a line has a word that should not be there, 

underline it. The task begins with two examples ( 0, 00 ). 

THE HEALING POWER OF HERBS 

0    Although herbs are generally thought of as the mild, inexpensive 

00  remedies against minor ailments such as sore throats and coughs,        √ 

 

Орієнтовний тест з історії зарубіжної літератури 

 

1. До іспанського середньовічного героїчного епосу належить: 

 а) «Беовульф»; 

 б) «Пісня про Роланда»; 

 в) «Пісня про мого Сіда». 

 

2. Представниками доби Відродження є: 

 а) Данте, Петрарка, Шекспір, Рабле, Сервантес; 

 б) Шекспір, Рабле, Сервантес, Діккенс; 
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 в) Данте, Шекспір, Рабле, Хемінгуей. 

 

3. Творцем любовно-психологічної трагедії класицизму є: 

 а) П. Корнель; 

 б) Ж. Расін; 

 в) Ж.Б. Мольєр. 

 

4. До модернізму належать такі течії:  

 а) імпресіонізм, символізм, неоромантизм, екзистенціалізм; 

 б) імпресіонізм, символізм, романтизм, екзистенціалізм; 

 в) імпресіонізм, символізм, реалізм, екзистенціалізм. 

 

5. Поняття екзистенції, тотальної самотності, абсурду та межової ситуації 

характерні для: 

 а) неоромантизму; 

 б) екзистенціалізму; 

 в) реалізму. 

 

6. До магічного реалізму належить творчість: 

 а) Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ф. Кафки; 

 б) Х.Л. Борхеса, Г. Гарсіа Маркеса, А. Карпентьєра; 

 в) У. Еко, Дж. Фаулза, П. Акройда. 

 

Орієнтовні зразки розмовних тем 

Develop the topic in accordance  with the given situation: 

1. Imagine you are a head master who runs a private school. Dwell on the demands 

you set to new teachers you are going to employ. 

2. You are a psychologist specializing in children’s psychology. You are 

concerned with the impact of social networks on children. Make your 

recommendations for children and their parents and be prepared to justify them. 

3. As a Chief of Police for Public Safety you have been asked to come up to 

the Parent-Teaching meeting with the discussion of the roots of bulling at 

school. Define the problem and possible ways of solving it. 

4. As a leader of women’s organization you have been invited to the 

conference on women’s rights to discuss such issue as home violence. 

5. Act as a computer analyst. Dwell on the negative and positive aspects of 

social networks. 
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6. As a member of the debating club prepare your arguments to debate the 

issue “Gender equality: a myth or reality. Top things that men / women hate 

about each other.” 

7. Imagine you are a journalist writing an article on the advantages and 

disadvantages of playing computer video games for children. 

8. Act as a stylist and speak about dress code in companies. Make a 

presentation on the topic: “Make your image work for you.” 

9. As an expert on education make a list of rules on class-room management. 

Specify what a teacher should and should not do in the class-room. 

10. Imagine you are a critic writing a review on e-books. Highlight the issue “e-

books vs real books”. 

11. As a detective you’ve been hired by the parents of an unmanageable 

teenager. Some believe this job is immoral. Describe your feelings and your 

attitude to this kind of activity. 

12. Imagine you are a sponsor. What kind of educational programs for children 

would you like to promote – private school program or public school program? 

Provide your reasons. 

13. You are an expert on children-parent relationship. Dwell on the permissive 

and controlling parenting style. 

14. You are a children’s psychologist. Dwell on the reasons that cause 

children’s aggression and the ways to combat it. 

15. You are a marriage counselor. Dwell on the reasons why many marriages 

just don’t work. 

16. You and your friend are discussing the woman’s place. Express your 

viewpoint as to whether it is home or whether contemporary women should be 

financially independent. 

17. You are a family counselor – what advice could you give to a newly 

married couple for the successful married life? 

18. You are a teacher at a public school. Give a talk to your pupils about the 

dangers of bulling. 

19. The problem of domestic violence is what you would like to discuss with your 

trainees as a chief counselor for family relationships. 

20. Books increasing intelligence is the title of you report at a senior school. What 

advice could you give to the students of the school if they want to increase their 

intelligence? 
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Критерії оцінювання рівня сформованості фахових компетентностей 

студентів ОС «Бакалавр» 

 

№ Вид завдання Макс. 

бали 

1

1 

Тест з педагогіки, методики викладання основної 

іноземної мови та методики викладання зарубіжної 

літератури у закладах середньої освіти  (50 завдань) 

25 балів 

2

2 
Лексико-граматичний тест (50 завдань) 25 балів 

3

3 
Тест з історії зарубіжної літератури (25 завдань) 

25 балів 

 

4

4 
Усне спілкування за ситуацією 25 балів 

 Всього 100 балів 

Перше та друге завдання оцінюється наступним чином: за кожне 

правильно виконане тестове завдання студент отримує 0,5 балу, за кожне 

правильно виконане тестове завдання в третьому завданні студент отримує 1 

бал.  

 

 

Критерії рівня сформованості іншомовних комунікативних 

компетенцій студентів з англійської мови 

Оцінка Завдання 

21-25 Тема розкрита повністю. Монологічне повідомлення є 

структурованим, логічно завершеним, комунікативним; 

Припускається наявність 1-2 мовних та мовленнєвих 

помилок, виправлених студентом. Студентом використано 

значний по обсягу та комунікативному наповненню 

лексичний та граматичний мовний матеріал. Студент 

володіє вміннями та навичками монологічного та 

діалогічного  мовлення, ефективно і гнучко використовує 

іноземну мову в різноманітних ситуаціях, адекватно реагує 

на питання екзаменатора, вміє підтримати бесіду за темою 

висловлювання, висловлюється вільно і спонтанно, 

висловлюється з необхідним ступенем деталізованості й 

тематичної складності.  

 

17-20 Тема розкрита повністю. Монологічне повідомлення є 

в цілому структурованим, логічно завершеним, 

комунікативним. Студентом допущено 3-4 мовні та 

мовленнєві помилки. Студентом використано значний по 

обсягу та комунікативному наповненню лексичний та 

граматичний мовний матеріал. Студент добре володіє 
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вміннями та навичками монологічного та діалогічного 

мовлення . 

 

11-16 Тема розкрита в цілому. Монологічне повідомлення є 

в цілому структурованим, логічно завершеним, 

емоціональним, комунікативним. Студентом допущено 

багато мовних та мовленнєвих помилок. Студентом 

використано незначний по обсягу та комунікативному 

наповненню лексичний та граматичний матеріал. Студент 

задовільно володіє вміннями та навичками монологічного 

та діалогічного мовлення . 

 

менше 10  Тема не розкрита. Монологічне повідомлення 

характеризується наявністю мовних та мовленнєвих 

помилок. Студентом використано незначний по обсягу і 

комунікативному наповненню лексичний та граматичний 

матеріал. Студент не володіє вміннями та навичками 

монологічного та діалогічного  мовлення. 

За результатами перевірки письмових завдань (тестів) і усної співбесіди 

(питання з історії зарубіжної літератури, характеристика літературної епохи чи 

течії, бесіда за ситуацією) студенту виставляється оцінка за наступною шкалою: 

 

Сума балів за 

всі завдання 
Оцінка ECTS 

Національна шкала 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно  

0-34 F незадовільно  
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