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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступний екзамен з методики викладання англійської мови до 

магістратури має на меті визначення рівня методичної підготовки 

абітурієнтів до реалізації професійних функцій учителя іноземної мови. 

Програма вступного екзамену з методики викладання англійської 

мови включає три основні блоки питань та практичну частину: 

1. Теоретичні основи методики викладання іноземних мов. 

2. Формування іншомовної комунікативної компетенції. 

3. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в 

середніх навчальних закладах. 

У процесі відповіді на питання абітурієнт повинен продемонструвати 

належний рівень засвоєння теоретичних знань та володіння професійно-

методичними вміннями, сформованими під час вивчення курсу методики. 

Програма укладена  відповідно до типової навчальної програми з 

методики викладання іноземної мови у середніх навчальних закладах та з 

урахуванням сучасних вимог до методичної підготовки вчителя  іноземної 

мови.  

Програма вступного іспиту розрахована на випускників мовних 

спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів освіти III-IV рівнів 

акредитації. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

знань і вмінь абітурієнтів 

 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами методичних 

досліджень, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; 

виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і класифікаціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть 

питання, застосовує теоретичні знання для аналізу  

методичних явищ, наводить приклади. 

Абітурієнт глибоко і повно викладає теоретичний матеріал у 

бездоганній мовній формі; вміє застосовувати теоретичні 

знання, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали 

при вирішенні конкретних методичних завдань. Демонструє 

високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання, 

вміння виразити свою точку зору з проблеми, що 

обговорюється; вільно і коректно користується методичною 

термінологією, володіє повним запасом методичних термінів. 

187,0 – 193,0 Абітурієнт ґрунтовно та повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами методичних досліджень, уміє 

виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне 

розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

класифікаціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої 

думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу  методичних явищ, наводить 

приклади. 

Абітурієнт глибоко і повно викладає теоретичний матеріал у 

бездоганній мовній формі; вміє застосовувати теоретичні 

знання, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали 

при вирішенні конкретних методичних завдань. Демонструє 

високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання, 

вміння виразити свою точку зору з проблеми, що 

обговорюється; вільно і коректно користується методичною 

термінологією, володіє повним запасом методичних термінів 

181,0 – 186,0 Абітурієнт ґрунтовно та послідовно викладає навчально-

науковий матеріал, володіє методами методичних 

досліджень, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; 

виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і класифікаціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть 

питання, застосовує теоретичні знання для аналізу  

методичних явищ, наводить приклади. 
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Абітурієнт глибоко викладає теоретичний матеріал у 

бездоганній мовній формі; вміє застосовувати теоретичні 

знання, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали 

при вирішенні конкретних методичних завдань. Демонструє 

високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання, 

вміння виразити свою точку зору з проблеми, що 

обговорюється; вільно і коректно користується методичною 

термінологією, володіє повним запасом методичних термінів 

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки 

в послідовності викладу матеріалу. Абітурієнт уміє зіставляти 

та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, 

виявляє частково евристичний інтерес.  

Абітурієнт демонструє недостатньо повний, але змістовний 

виклад теоретичного матеріалу, вміння застосовувати 

теоретичні знання, власний педагогічний досвід та навчальні 

матеріали при вирішенні конкретних методичних завдань. 

Абітурієнт викладає матеріал, в основному аргументуючи 

методичні положення, виражає свою точку зору з проблеми, 

що обговорюється. В основному правильно використовує 

методичну термінологію. Має місце невелика кількість 

термінологічних помилок, які не перешкоджають розумінню 

змісту викладеного. 

162,0 – 170,0 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки 

в послідовності викладу матеріалу. Абітурієнт уміє зіставляти 

та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки. 

Абітурієнт демонструє недостатньо повний, але змістовний 

виклад теоретичного матеріалу, вміння застосовувати 

теоретичні знання, власний педагогічний досвід та навчальні 

матеріали при вирішенні конкретних методичних завдань. 

Абітурієнт викладає матеріал, в основному аргументуючи 

методичні положення, виражає свою точку зору з проблеми, 

що обговорюється. В основному правильно використовує 

методичну термінологію. Має місце невелика кількість 

термінологічних помилок, які не перешкоджають розумінню 

змісту викладеного. 

152,5 – 161,0 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки 

в послідовності викладу матеріалу. Абітурієнт уміє зіставляти 
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та узагальнювати засвоєний матеріал.  

Абітурієнт демонструє недостатньо повний, але змістовний 

виклад теоретичного матеріалу, вміння застосовувати 

теоретичні знання, власний педагогічний досвід та навчальні 

матеріали при вирішенні конкретних методичних завдань. 

Абітурієнт викладає матеріал, в основному аргументуючи 

методичні положення. В основному правильно використовує 

методичну термінологію. Мають місце кілька 

термінологічних помилок, які не перешкоджають розумінню 

змісту викладеного. 

Середній рівень 

143,0 – 151,6 Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 

теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння. Абітурієнт частково 

розкриває питання при допомозі викладача. Основні 

проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і без 

належної глибини. Абітурієнт викладає матеріал, майже не 

аргументуючи методичні положення, нечітко висловлює 

свою точку зору, не наводить власні приклади; володіє 

обмеженим запасом методичних термінів та допускає значну 

кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння 

змісту викладеного. 

134,0 – 142,0 Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 

теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в 

мовленнєвому оформленні.  

Відповідь абітурієнта лише частково відповідає змісту 

питання. Основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише 

частково і без належної глибини. Абітурієнт викладає 

матеріал, майже не аргументуючи методичні положення, 

нечітко висловлює свою точку зору, не наводить власні 

приклади; володіє обмеженим запасом методичних термінів 

та допускає значну кількість термінологічних помилок, що 

ускладнює розуміння змісту викладеного. 

124,0 – 133,0 Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 

теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в 

мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває 
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питання при допомозі викладача. Основні проблеми 

визначені нечітко, розкриті без належної глибини. Абітурієнт 

викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні 

положення, нечітко висловлює свою точку зору, не наводить 

власні приклади; володіє обмеженим запасом методичних 

термінів та допускає значну кількість термінологічних 

помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного.  

Низький рівень 

116,0 – 123,4 Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не 

вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

Відповідь абітурієнта не відповідає змісту питання, основні 

проблеми не визначені та не розкриті. Абітурієнт слабо 

володіє матеріалом, відтворює лише основні положення, знає 

окремі фрагменти, що складають незначну частину 

матеріалу. Доказовість викладу матеріалу і самостійні 

міркування відсутні. Абітурієнт майже не користується 

методичною термінологією, його запас методичних термінів 

мінімальний. Абітурієнт неспроможний відповісти на 

додаткові запитання. 

111,0 – 115,0 Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не 

вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

Відповідь абітурієнта не відповідає змісту питання, основні 

проблеми не визначені та не розкриті. Абітурієнт слабо 

володіє матеріалом, відтворює лише основні положення, що 

складають незначну частину матеріалу. Доказовість викладу 

матеріалу і самостійні міркування відсутні. Абітурієнт майже 

не користується методичною термінологією, його запас 

методичних термінів мінімальний. Абітурієнт неспроможний 

відповісти на додаткові запитання. 

106,0 – 110,0 Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не 

вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання. 

Відповідь абітурієнта не відповідає змісту питання, основні 

проблеми не визначені та не розкриті. Абітурієнт слабо 

володіє матеріалом, знає окремі фрагменти, що складають 

незначну частину матеріалу. Доказовість викладу матеріалу і 

самостійні міркування відсутні. Абітурієнт майже не 

користується методичною термінологією, його запас 

методичних термінів мінімальний. Абітурієнт неспроможний 

відповісти на додаткові запитання. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

І. Теоретичні основи методики викладання іноземних мов. 

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.  

Комунікативний підхід як стратегія навчання іноземної мови на сучасному 

етапі. 

Державний освітній 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. 

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. 

Цілі навчання іноземної мови. 

Зміст навчання іноземної мови та його компоненти.  

Поняття іншомовної комунікативної компетенції та її структура. 

Засоби навчання іноземної мови та їх класифікація.  

Принципи навчання іноземної мови: загальнодидактичні,  методичні.  

Методи та прийоми  навчання іноземної мови. 

Основні методичні етапи формування мовленнєвих навичок і вмінь. 

Система вправ для формування навичок і вмінь мовлення. 

 

ІІ. Формування іншомовної комунікативної компетенції.  

2.1. Формування іншомовної лексичної компетенції. 

Сутність поняття «лексична компетенція» та її складники. 

Шкільний лексичний 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 потенційного словника учнів. 

Вправи для формування  іншомовної продуктивної лексичної компетенції, 

їх цілі і режим виконання. 

2.2. Формування іншомовної граматичної компетенції. 

 Мета та зміст  навчання граматики.  

Активний та  пасивний граматичний мінімуми. 

Основні підходи до формування граматичної компетенції. 

Методична типологія граматичного матеріалу. 

Поняття «граматична структура» та «зразок мовлення». 

Формування навичок володіння активним граматичним матеріалом. 
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Формування навичок володіння  пасивним граматичним матеріалом. 

Вправи для формування  іншомовної граматичної компетенції, їх цілі і 

режим виконання. 

2.3. Формування іншомовної фонетичної компетенції. 

Мета та зміст навчання фонетики.   

Фонетичний мінімум. Критерії відбору фонетичного мінімуму. 

Вимоги до вимови учнів. 

Класифікація звуків англійської мови. 

Підходи до формування фонетичної компетенції.  

Формування артикуляційної навички. 

Формування інтонаційної навички. 

Види вправ для формування  іншомовної фонетичної компетенції, їх цілі і 

режим виконання. 

2.4. Формування іншомовної компетенції в аудіюванні. 

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та вміння. 

Вимоги до володіння аудіюванням. 

Психофізіологічні механізми аудіювання. 

Труднощі аудіювання англійської мови. 

Вимоги до текстів для навчання аудіювання. 

Основні етапи формування вмінь аудіювання. 

Система вправ для навчання аудіювання в середній школі. 

Етапи роботи над аудіотекстом та контроль рівня сформованості 

компетенції в аудіюванні. 

Види аудіювання. 

2.5. 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 . 

2.6. Формування іншомовної компетенції в читанні. 

Суть читання та його психофізіологічні механізми. 

Вимоги до читання  у середній школі. 

Характер текстів для читання, їх функції.  

Труднощі навчання читання. 

Навчання техніки читання та його основні етапи. 
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Система вправ для навчання техніки читання. 

Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

Етапи роботи з текстом для читання. 

2.7. Формування іншомовної компетенції в письмі. 

Сутність понять «письмо» та «писемне мовлення». 

Вимоги до базового рівня володіння письмом. 

Психофізіологічні механізми писемного мовлення. 

Етапи формування писемного мовлення. 

Навчання техніки письма:навчання каліграфії; навчання орфографії. 

Етапи навчання писемного мовлення. 

Письмо як засіб навчання  та контролю. 

 

ІІІ. 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, його 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 його функції. 

Тестовий контроль. Незалежне тестування. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Рекомендації Ради Європи що рівнів володіння іноземної мови. 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Можливі варіанти практичних завдань: 

 Проаналізуйте вправи. Визначте навчальну мету, тип, вид і структуру 

запропонованих вправ. 

 Проаналізуйте вправи. Визначте навчальну мету, тип, вид і структуру 

запропонованих вправ. 

 Проаналізуйте вправи. Визначте навчальну мету, тип, вид і структуру 

запропонованих вправ.  

 Розробити фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення /зверху-

вниз.  

 Визначте практичні, освітні, розвивальні, виховні цілі уроку.  

 Визначте практичні, освітні, розвивальні, виховні цілі уроку.  
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 Визначте практичні, освітні, розвивальні, виховні цілі уроку.  

 Визначте практичні, освітні, розвивальні, виховні цілі уроку.  

 Поєднайте кожен з об’єктів аналізу з найбільш ефективних методом 

його дослідження, обґрунтувати свої міркування.  

 Поєднайте типи вправ з критерієм, за якими їх визначено. Проаналізуйте 

ефективну послідовність вправ для навчання лексичних навичок 

активного лексичного мінімуму   

 Розробити перед текстові та після текстові вправи для навчання 

вивчаючого читання.  

 Розробити перед текстові та після текстові вправи для навчання 

ознайомлювального читання.  

 Адаптувати текст для аудіювання для 7 класу. Розробити тестові 

завдання.   

 Розробити фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення знизу-верх.  

 Розробити календарне планування до циклу уроків  

 Які принципи порушуються, якщо: 1) вводяться на одному уроці 60 

лексичних одиниць, 2) всі вправи на розвиток монологічного мовлення – 

це переказ текстів напам’ять, 3) не передбачається повторення 

матеріалу, 4) увесь урок приділяється засвоєнню лише одного виду 

мовного матеріалу, наприклад, граматичного чи фонетичного, 5) значна 

частини уроку приділяється переказу учнями граматичних правил, 6) 

виконуються лише мовні та умовно мовленнєві вправи. 

 Укладіть складники комплекту для вчителя та учня. Проаналізуйте 

зв'язок складників з наявними технічними засобами.  

 Розробити тест для перевірки навичок аудіювання ЛО з теми «Одяг» на 

рівні слова та речення. 

 Запишіть приклади і назви видів вправ, які виконуються на етапі 

автоматизації лексичних навичок учнів (на рівні фрази та понад фразової 

єдності). 

 Проаналізуйте критерії оцінювання говоріння, відносячи їх до основних 

чи додаткових. Порівняйте сучасні критерії оцінювання з критеріями 

при перекладному методі. 

 Розробіть вправи для ознайомлення учнів з граматичною структурою 

активного мінімуму «I am reading (now)». 

 Проаналізуйте шляхи формування мовної здогадки. 

 Розробити фрагмент уроку з навчання писемного мовлення: написання 

Різдвяної листівки. 

 Розробити фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення «My 

Plans for the Future». 

 Розробити фрагмент уроку з навчання графіки: написання літери H h. 
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