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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму для складання вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки підготовлено для вступників до аспірантури 

Київського національного лінгвістичного університету. Програма складена з 

урахуванням змісту аналогічних програм університетів України та специфіки 

змісту освіти в Київському національному лінгвістичному університеті. 

Зміст програми передбачає виявлення володіння майбутніми аспірантами 

досягненнями світової цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням 

надбань української педагогічної думки та шкільної практики, багатовікових 

педагогічних традицій українського народу; виявлення розуміння ґенези 

педагогічних категорій, володіння основами теорії навчання та виховання, 

сучасними педагогічними технологіями та методами науково-педагогічних 

досліджень, розуміння ключових проблем історії і сучасного стану навчання 

іноземних мов і культур в Україні та за рубежем, уміння виділяти ключові 

проблеми в обраній галузі дослідження. Особа, що складає вступний іспит, 

повинна знати програми з іноземних мов і культур для різних типів закладів 

освіти, чинні підручники чи навчально-методичні комплекси з іноземних мов і 

культур. Крім того, вимагається знання публікацій періодики. Вступник має 

продемонструвати як володіння практикою навчання іноземних мов і культур у 

певному типі закладу освіти, так і вміння викласти ключову проблему свого 

дослідження 

Програма передбачає обізнаність фахівців з фундаментальними засадами 

загальної педагогіки, порівняльної педагогіки, педагогіки вищої школи, історії 

української та світової педагогіки, питаннями з проблем загальної і спеціальної 

методик навчання іноземних мов і культур. Розв’язання методичних питань має 

ґрунтуватися на сучасних досягненнях лінгвістики, психології, 

психолінгвістики, педагогіки, культурології тощо. Комплектація екзаменаційних 

білетів передбачає системне відображення вузлових питань із зазначених 

складових частин програми. 

Відповіді вступників до аспірантури повинні підтвердити повноту їх знань 

категорійно-понятійного апарату педагогічної науки, сформованість загальної 

іншомовної комунікативної компетентності; сформованість професійно 

орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності; здатність мислити 

науково-педагогічними категоріями, вміння аналізувати і об’єктивно оцінювати 

педагогічні ідеї, теорії; здатність до науково-педагогічної творчості; рівень 

сформованості дослідницької компетентності. 

Для проведення вступного іспиту і захисту наукового реферату для вступу 

до аспірантури створюється  комісія у складі голови і членів комісії 

(екзаменаторів з методики навчання іноземних мов і культур). 

До складання вступного іспиту допускаються вступники, які виконали у 

повному обсязі програму підготовки з методики навчання іноземних мов і 

культур на рівні вищої освіти спеціаліст/магістр. На вступному іспиті здобувачі 

повинні продемонструвати глибокі знання теоретичних основ методики 

навчання іноземних мов і культур, показати володіння методичними вміннями, 

науковий підхід до розв’язання практичних проблем виховання та освіти учнів і 



студентів. Вступники повинні також продемонструвати здатність аналізувати й 

будувати реальний освітньо-виховний процес з методичної точки зору, показати 

знання педагогічних і психологічних явищ та процесів, діапазон володіння  

навичками та вміннями операційного рівня, методичну грамотність, зокрема 

сформованість гностичних, конструктивно-планувальних, проектувальних, 

комуні¬кативно-навчальних і дослідницьких умінь. 

Головною вимогою вступного іспиту до рівня теоретичної підготовки 

вступників є ґрунтовне знання ними провідних концептуальних теорій навчання 

і виховання, усвідомлення ролі і значення психолого-педагогічних наук в їх 

майбутній професійній і науковій діяльності.  

В узагальненому вигляді вступники до аспірантури повинні знати: історію 

розвитку педагогіки, структуру та функції навчальної дисципліни, бути 

ознайомленим з різними педагогічними концепціями, підходами та поглядами 

вітчизняних та зарубіжних науковців на проблеми освіти та виховання; предмет 

навчальної дисципліни: закономірності, концепції та перспективи розвитку 

педагогіки як науки і навчальної дисципліни; тенденції та перспективи тку 

освіти в Україні та в розвинутих країнах зарубіжжя; особливості пізнавальних 

процесів, шляхів забезпечення успішного навчання і розвитку особистості; 

основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур; 

навчально-методичні комплекси з іноземних мов і культур; сучасні підходи до 

формування  іншомовної комунікативної компетентності; інноваційні методичні 

технології навчання іноземних мов і культур; основні організаційні форми 

освітньо-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур  у навчальних 

закладах різних типів; основи планування  освітньо-виховного процесу з 

іноземної мови і культури у навчальних закладах різних типів; нормативні та 

законодавчі документи про освіту. 

В узагальненому вигляді вступники до аспірантури повинні уміти: 

послідовно і систематично розвивати вміння аналізувати вплив історичних, 

культурних, філософських, психологічних, економічних, соціальних чинників і 

підходів на специфіку формування вищої освіти в різних країнах світу; вільно 

оперувати педагогічними знаннями, використовувати досвід сучасного 

викладання педагогіки та методики  викладання іноземних мов; визначати 

завдання педагогічної науки відповідно до замовлення суспільства у сфері 

освіти; застосовувати теоретичні й емпіричні методи педагогічного 

дослідження; практично використовувати методи створення навчальних планів і 

робочих програм у закладі вищої освіти, ураховувати динаміку розвитку змісту 

освіти; визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми 

навчання іноземних мов і культур; аналізувати, обирати й ефективно 

використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов і культур; 

використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної 

компетентності інноваційні методичні технології; правильно обирати і 

застосовувати методи та методики науково-педагогічних досліджень. 

Вступний іспит проводиться державною та іноземними мовами. 



2. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

2.1. Державні нормативно-правові документи про освіту 

Закони України: 

− «Про освіту»; 

− «Про вищу освіту»; 

− «Про загальну середню освіту»; 

− «Про професійно-технічну освіту»; 

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»); 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.; 

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа); 

Концепція профільного навчання в старшій школі; 

Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні  

(2010-2020 рр.); 

Концепція нової української школи; 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти; 

Державний стандарт початкової загальної освіти; 

Державні стандарти професійної освіти; 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти. 

 

2.2. Загальна педагогіка 

Педагогіка як наука, її становлення і розвиток 

Педагогіка – наука про освіту, навчання, виховання та розвиток дітей, її 

об’єкт, предмет, завдання. Основні категорії педагогіки. Ретроспективний 

аналіз розвитку педагогіки. Система педагогічних наук. Взаємозв'язок 

педагогічної теорії та практики. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Місце наукових досліджень у вирішенні проблем педагогіки, принципи 

проведення. Основні рівні педагогічних досліджень. Етапи дослідження. 

Методи науково-педагогічного дослідження. Перспективи розширення зони 

вивчення педагогічних явищ з використанням новітніх інформаційних 

технологій. Аналіз і оформлення результатів дослідження. Підготовка наукових 

і науково-педагогічних працівників.    

Розвиток, виховання і формування особистості 

Індивід, індивідуальність, особистість. Поняття розвитку та формування 

особистості. Теорії розвитку. Основні фактори, що впливають на розвиток. 

Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Розвиток і 

виховання. Діяльність і спілкування як умови розвитку особистості. Вікові й 

індивідуальні особливості розвитку. Діагностика розвитку. Врахування вікових 

та індивідуальних особливостей особистості в процесі виховання і навчання. 

Теорія освіти і навчання 

Поняття про освітній процес як систему. Поняття про дидактику.  

Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі.   

Поняття про процес навчання. Суперечності та рушійні сили процесу 

навчання. Основні функції процесу навчання. Шляхи їх реалізації. Основні 



компоненти процесу навчання: цільовий, мотиваційно-стимулюючий, 

змістовний, операційно-дієвий, контрольно-регулюючий, оцінно-результуючий. 

Основні закономірності процесу навчання. Потреби та інтереси як основа 

мотивації учіння.  

Структура процесу засвоєння знань: сприйняття, осмислення, розуміння, 

узагальнення, закріплення, використання на практиці.  

Принципи навчання. 

Аналіз процесу навчання в сучасній зарубіжній школі.  

Психолого-педагогічні умови інтенсифікації навчання на сучасному етапі 

розвитку вищої освіти. 

Поняття змісту освіти та його основні значення. Історичний характер 

змісту освіти. Пріоритетні напрями реформування змісту освіти в сучасній 

системі освіти України. Джерела і фактори формування змісту освіти.  

Стандарти освіти, проблеми їх розробки. Структура державного 

стандарту загальної середньої освіти в Україні. Інваріантна та варіативна 

складові змісту загальної середньої освіти. Базовий навчальний план для різних 

типів шкіл. Типові, робочі навчальні плани. Профільне навчання в старшій 

школі. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до їх структури.  

Типові і робочі навчальні програми. Стандарти вищої освіти. 

Підручники і навчальні посібники. Педагогічні, психологічні, методичні, 

художні та інші вимоги до них. Навчально-методичні комплекси з іноземних 

мов для середньої школи. Зростаюча роль навчальної літератури в організації 

самостійної роботи учнів. 

Зміст освіти сучасної зарубіжної школи. Тенденції розвитку і 

вдосконалення змісту освіти. 

Сутність, основні функції методів навчання. Прийом як складова частина 

методу навчання і як самостійна дидактична категорія. 

Різні підходи до класифікації методів та прийомів навчання. 

Характеристика окремих груп методів. 

Поняття про засоби навчання: їх характеристика та застосування в 

навчальному процесі. 

Умови оптимального вибору методів і засобів навчання: врахування 

навчально-виховної мети, завдань, змісту навчального матеріалу, рівня 

підготовленості учнів, сформованості навчальних умінь і навичок, віку учнів, 

рівня підготовки вчителя тощо. 

Методи та засоби навчання в зарубіжній теорії і практиці. 

Види навчання. Системи навчання. Класно-урочна система навчання: 

ознаки, переваги, недоліки. Поняття про форми організації навчання в різних 

типах навчальних закладів. Історія питання. Типологія уроків у сучасній школі.  

Кредитно-модульна система навчання. Основні форми організації 

навчання у вищій школі, їх характеристика. 

Контроль, перевірка та оцінка навчальних досягнень. Значення, функції 

та об'єкт контролю. Види контролю знань. Педагогічні вимоги до контролю. 



Методи контролю. Дидактичні засоби боротьби з невдачами у навчанні. 

Проблеми оцінювання знань учнів. Перспективи тестової перевірки навчальних 

досягнень.  

Завдання освіти та шляхи їх вирішення в Законі України «Про освіту», 

Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції нової 

української школи. 

 

Теорія виховання 

Суть і зміст процесу виховання. Основні закономірності і принципи 

виховного процесу. Національне виховання, його суть і зміст. Національна 

програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні та Основні орієнтири 

виховання учнів загальноосвітніх закладів освіти про ціннісно-компетентнісний 

підхід до визначення змісту виховання. Зміст виховання в зарубіжних країнах. 

Теоретико-методологічна характеристика основних напрямів виховання, 

шляхів їх реалізації в різних типах навчальних закладів.  

Технології виховання. 

Загальні методи, засоби виховання: класифікація, характеристика, шляхи 

реалізації, умови вибору. 

Організаційні форми виховної роботи: класифікація, характеристика, 

шляхи реалізації, умови вибору. 

Актуальні проблеми теорії та практики національного виховання. 

Українська народна педагогіка про вихованя дітей і молоді.  

Учнівське та студентське самоврядування. 

Основи сімейного виховання. Взаємодія навчального закладу і сім’ї. 

Система організації виховання у вищій школі. 

Особистість педагога як найважливіший суб’єкт-суб’єктний чинник 

навчально-виховного процесу. Педагогічна майстерність педагога. 

Пріоритетні напрями ташляхи реформування виховання в Національній 

доктрині розвитку освіти (2002), Концепції громадянського виховання в умовах 

розбудови української державності (2000), Концепції розвитку загальної 

середньої освіти (2000) та в інших нормативних документах. 

 

Порівняльна педагогіка 

Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки. Предмет 

порівняльної педагогіки, завдання та методи дослідження. 

Чинники впливу на розвиток сучасної освіти (глобалізація, економічний 

розвиток, соціальний, культурний попит). 

Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у провідних розвинутих 

країнах та Україні (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія). 

Загальні тенденції реформування сучасних світових освітніх систем. 

Тенденції розвитку систем дошкільного виховання в розвинутих країнах. 

Початкова школа: сучасний стан та перспективи реформування у різних країнах 

світу. 



Особливості реформування середньої освіти в розвинених країнах світу. 

Приватні загальноосвітні заклади в сучасних освітніх системах Заходу. 

Тенденції розвитку системи вищої освіти. 

Освіта дорослих. Дистанційна освіта. 

Диференціація освіти в провідних розвинутих країнах. 

Проблеми стандартизації освіти в провідних зарубіжних країн ах. 

Характеристика моделей європейської школи. 

Система виховних цінностей у сучасному шкільництві Заходу. 

Альтернативні навчально-виховні заклади у країнах Заходу в XX ст. Проблема 

інтеграції в сучасній школі і педагогіці. 

 

Історія розвитку освіти й педагогічної думки у світі 

Виховання у первісному суспільстві. Розвиток школи та педагогічних 

ідей у середньовічній Європі. Виникнення університетів. Школа та педагогічна 

думка в епоху Відродження та Реформації. 

Я.А. Коменський – засновник педагогіки нової доби. Теорія навчання Я.-

А. Коменського. Дидактичні погляди вченого-педагога. Організація процесу 

навчання (класно-урочна система) за Я.А. Коменським. Значення науково-

педагогічної спадщини Я.А.Коменського для розвитку сучасної педагогіки і 

педагогічної практики. 

Шкільництво, виховання та педагогічна думка країн Європи в ХVП–

ХІХ ст.  

Педагогічні погляди Дж. Локка. Місце педагогічних ідей Дж. Локка в 

сучасній системі навчання та виховання. 

Педагогічні погляди Ж.Ж. Руссо. Природне і вільне виховання у працях 

Ж.Ж. Руссо. Жіноче виховання в теорії французького просвітителя. Значення 

педагогічних поглядів Руссо. 

Педагогічна діяльність і спадщина Й.Песталоцці (ідея виховуючого 

навчання, розробка методики початкового навчання і деяких часткових 

методик). 

Ідеї розвиваючого навчання, природовідповід і культуровідповідності у 

педагогічній спадщині Фрідріха Адольфа Дістервега. 

Стан розвитку шкільництва та педагогічної думки Російській імперії у 

ХVШ на початку ХХ ст.  

Головні тенденції розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних 

країн у першій половині ХХ ст.  

Педагогічні погляди на дошкільне виховання Марії Монтессорі. 

Джон Дьюї – яскравий представник педагогічного «інструменталізму».  

Ідеї вільної шкільної общини у педагогічній діяльності О. Нілла. Традиції 

вальдорфської школи Р. Штайнера і їхнє сучасне продовження.   

Експериментальні школи США (У. Кілпатрік і метод проектів 

Е. Паркхерст і Дальтон-план та ін. ). 

Сучасна система освіти в найрозвиненіших країнах світу. 

 

 



Історія розвитку освіти й педагогічної думки в Україні 

Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки.   

Виховання, школа та педагогічна думка Київської Русі.  Києво-Печерський 

монастир – центр давньоруської освіти. Роль Ярослава Мудрого у поширенні 

освіти в Україні-Руси. 

Становлення та розвиток національної системи виховання, педагогіки в 

епоху українського Відродження (ХVІ– перша половина ХVШ ст.). Козацькі 

школи. Братства, братські школи та книгодрукування. Реформування 

української школи: колегії, академії, університети. Розвиток освіти і 

педагогічної думки в Україні у ХVІІ столітті.  

Педагогічні погляди Григорія Сковороди. Педагогічні погляди 

І.Я. Франка. Внесок Софії Русової у розвиток української педагогіки. 

Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ 

на початку ХХ століття. К.Д. Ушинський і розвиток педагогіки в Україні. 

Розвиток національного шкільництва і педагогіки в 1917–1919 рр. 

Новаторські педагогічні ідеї в Україні у 20-ті роки XX ст. 

Стан розвитку освіти та педагогіки України в 30–80-і роки ХХ ст. 

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і сучасна школа. Педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського та її значення для розвитку сучасної школи.  Педагоги-

новатори. Відродження національної системи виховання, школи, педагогіки в 

період становлення незалежності України. Розвиток освіти та педагогічної 

думки на сучасному етапі.  

 

2.3. Методика навчання іноземних мов у закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗЗСО) / закладах вищої освіти (ЗВО)  

Теоретичні основи методики навчання іноземних мов (ІМ) і культур. 

Цілі навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО: формування 

вторинної мовної особистості, навчання ІМ як оволодіння іншомовною 

культурою в чотирьох аспектах: навчальному, пізнавальному, виховному, 

розвивальному; комплексна реалізація цілей навчання ІМ і культур у  

ЗЗСО/ЗВО у процесі навчання і вивчення ІМ; іншомовна комунікативна 

компетентність; її зміст і структура. 

Зміст навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО: компоненти змісту 

навчання ІМ і культур; відбір основних компонентів змісту навчання: мовного і 

мовленнєвого матеріалу, текстів, комунікативних намірів і типових ситуацій 

спілкування; проблема відбору лінгвосоціокультурного матеріалу.  

Засоби навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО: типи і види 

засобів навчання; характеристика нетехнічних і технічних засобів навчання. 

Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної 

мови: навчально-методичні комплекси (НМК) з іноземних мов і культур, їх 

склад і структура; підручник – основний засіб навчання ІМ і культур; аналіз і 

вибір НМК для  ЗЗСО/ЗВО: характер творчої діяльності викладача при 

використанні НМК. 

Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних 

ступенях навчання іноземних мов і культур: види технічних засобів зорової і 



слухової наочності, мета їх використання на різних ступенях навчання  

іноземних ІМ і культур; методика застосування різних засобів навчання; 

особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 

ІМ і культур. 

Система вправ для навчання іноземних мов і культур: вправа/завдання як 

засіб формування іншомовної комунікативної компетентності; класифікація 

вправ, різні підходи до класифікації, критерії класифікації; типи і види вправ, їх 

організація у комплекси, серії; поняття про систему вправ та її компоненти 

(підсистеми, групи, підгрупи); особливості комунікативних вправ. 

 

Методика формування іншомовної комунікативної компетентності. 

Формування іншомовної лексичної компетентності: цілі і завдання 

навчання лексики у ЗЗСО/ЗВО; складники іншомовної лексичної 

компетентності; характеристика лексичної підсистеми іноземної мови; роль 

лексичних знань і лексичної усвідомленості у процесі формування іншомовної 

лексичної компетентності; активний, пасивний лексичний мінімум і 

потенційний словник; характеристика продуктивних і рецептивних лексичних 

навичок, етапи їх формування; прийоми й засоби семантизації нових лексичних 

одиниць та презентації нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної 

типології лексики і типу навчального закладу; вправи для формування 

іншомовної продуктивної лексичної компетентності, їх цілі, типи і види та 

режими виконання; вправи для формування іншомовної рецептивної лексичної 

компетентності, їх цілі, типи і види та режими виконання; вправи для 

формування потенціального словника учня/студента; особливості формування 

іншомовної лексичної компетентності у  ЗЗСО/ЗВО. 

Формування іншомовної фонетичної компетентності: цілі і завдання 

навчання фонетики у ЗЗСО/ЗВО; характеристика фонетичної і фонологічної 

підсистем ІМ; лінгвістична і «педагогічна» фонетика; складники іншомовної 

фонетичної компетентності; роль і місце інтонаційних і слухо-вимовних 

навичок у формуванні іншомовної комунікативної компетентності; роль 

фонетичних знань і фонетичної усвідомленості у процесі формування 

іншомовної фонетичної компетентності; характеристика рецептивних і 

репродуктивних інтонаційних та слухо-вимовних навичок; вправи для 

формування (ре-)продуктивної фонетичної компетентності, їх цілі, типи і види 

та режими виконання; вправи для формування рецептивної фонетичної 

компетентності, їх цілі, типи і види та режими виконання; особливості 

формування іншомовної фонетичної компетентності у  ЗЗСО/ЗВО.  

Формування іншомовної граматичної компетентності: цілі і завдання 

навчання граматики у ЗЗСО/ЗВО; характеристика граматичної підсистеми 

іноземної мови; лінгвістична і «педагогічна» граматики; складники іншомовної 

граматичної компетентності; шляхи оволодіння граматичним матеріалом 

(дедуктивний та індуктивний) і роль граматичних знань та граматичної 

усвідомленості у процесі формування іншомовної граматичної компетентності; 

характеристика продуктивних і рецептивних граматичних навичок, етапи їх 

формування; вправи для формування (ре-)продуктивної граматичної 



компетентності, їх цілі, типи і види та режими виконання; вправи для 

формування рецертивної граматичної компетентності, їх цілі, типи і види та 

режими виконання; особливості формування іншомовної граматичної 

компетентності у ЗЗСО/ЗВО.  

Формування іншомовної компетентності у техніці читання/письма: цілі і 

завдання навчання техніки читання/письма у ЗЗСО/ЗВО; характеристика 

графічної і орфографічної підсистем іноземної мови; складники іншомовної 

компетентності у техніці читання/письма; роль і місце навичок техніки 

читання/письма у навчанні іноземної мови; характеристика навичок техніки 

читання/письма;роль знань у процесі формування іншомовної компетентності у 

техніці читання/письма; вправи для формування іншомовної компетентності у 

техніці читання/ письма, їх типи і види, цілі та режими виконання. 

Формування іншомовної компетентності в аудіюванні: цілі і завдання 

навчання аудіювання у ЗЗСО/ЗВО; загальна характеристика аудіювання як виду 

мовленнєвої діяльності та вміння; фактори, що впливають на якість аудіювання; 

складники іншомовної компетентності в аудіюванні; класифікація видів 

аудіювання і типи аудіотекстів; вправи і завдання для формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні; вимоги до текстів для навчання аудіювання; 

особливості формування іншомовної компетентності в аудіюванні у ЗЗСО/ЗВО.  

Формування іншомовної компетентності в говорінні: цілі і завдання 

навчання діалогічного і монологічного мовлення у ЗЗСО/ЗВО; загальна 

характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та вміння; 

монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, психологічні й 

лінгвістичні особливості (у порівнянні); функціональні типи монологів і 

діалогів; складники іншомовної компетентності в говорінні; етапи й одиниці 

навчання діалогічного і монологічного мовлення; вправи і завдання для 

формування компетентності у діалогічному і монологічному мовленні та 

використання різних видів опор; навчально-комунікативна мовленнєва ситуація 

і способи її створення; рольова гра і методика її організації та проведення; 

особливості формування іншомовної компетентності в говорінні у  ЗЗСО/ЗВО.  

Формування іншомовної компетентності у читанні: цілі і завдання 

формування іншомовної компетентності у читанні у ЗЗСО/ЗВО; загальна 

характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності та вміння; фактори, що 

впливають на якість читання; складники іншомовної компетентності у читанні; 

класифікація видів читання і типи текстів для читання; вправи і завдання для 

формування іншомовної компетентності в читанні, їх цілі, типи і види та 

режими виконання; вимоги до текстів для навчання читання; позааудиторне та 

індивідуальне читання: відбір текстів, засоби і форми контролю; особливості 

формування іншомовної компетентності у читанні у ЗЗСО/ЗВО. 

Формування іншомовної компетентності у письмі: цілі і завдання 

формування іншомовної компетентності у письмі у ЗЗСО/ЗВО; загальна 

характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності та вміння; кладники 

іншомовної компетентності у письмі; жанри і типи писемних текстів; етапи 

навчання письма і стандарти створення писемних текстів різних жанрів і типів; 

вправи і завдання для формування компетентності у письмі: їх цілі, типи і види 



та режими виконання; особливості формування іншомовної компетентності у 

письмі у ЗЗСО/ЗВО.  

Формування компетентності у перекладі: цілі і завдання формування  

компетентності у перекладі у  ЗЗСО/ЗВО; загальна характеристика перекладу 

як виду мовленнєвої діяльності та вміння; складники  компетентності у 

перекладі; типи перекладу; етапи навчання прекладу; вправи і завдання для 

формування компетентності у перекладі: їх цілі, типи і види та режими 

виконання;  особливості формування компетентності у перекладі у ЗЗСО/ЗВО.  

Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності: цілі і 

завдання формування лінгвосоціокультурної компетентності у ЗЗСО/ЗВО; 

загальна характеристика лінгвосоціокультурної компетентності; складники 

лінгвосоціокультурної компетентності; етапи формування 

лінгвосоціокультурної компетентності; вправи і завдання для інтегрованого 

формування лінгвосоціокультурної компетентності;  особливості формування 

лінгвосоціокультурної компетентності у ЗЗСО/ЗВО.  

Формування навчально-стратегічної компетентності: цілі і завдання 

формування навчально-стратегічної компетентності у ЗЗСО/ЗВО; загальна 

характеристика навчально-стратегічної компетентності; складники навчально-

стратегічної компетентності; вправи і завдання для інтегрованого формування 

навчально-стратегічної компетентності та їх особливості; особливості 

формування навчально-стратегічної  компетентності у ЗЗСО/ЗВО. 

 

Організація навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО. 

Загальна характеристика процесу навчання іноземних мов і культур на 

сучасному етапі: навчання ІМ і культур у ЗЗСО/ЗВО і його цілі;  ступені 

навчання і рівні оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю та її 

складниками; завдання, особливості та зміст кожного ступеня навчання; 

інтегроване навчання ІМ і культур; професійна спрямованість навчання ІМ і 

культур; особливості навчання і вивчення ІМ і культур у ЗЗСО/ЗВО. 

Урок/практичне заняття як основна форма освітньо-виховного процесу з 

іноземної мови: специфіка інтегрованого уроку/практичного заняття, вимоги до 

сучасного уроку/практичного заняття з ІМ і культури; типологія 

уроків/практичних занять; структура уроків/практичних занять з ІМ і культур 

різних типів; форми взаємодії учителя/викладача та учнів/студентів на 

уроці/практичному занятті; переваги колективних форм роботи. 

Планування освітнього процесу з іноземної мови і культури: типи і види 

планів; структура планів; компоненти й фази плану уроку/практичного заняття; 

особливості планування на різних ступенях навчання у ЗЗСО/ЗВО. 

Організація і реалізація контролю на урока / практичних заняттях з 

іноземної мови і культури: об’єкти і цілі контролю; види контролю; форми 

контролю; роль поточного, рубіжного і підсумкового контролю у формуванні 

іншомовної комунікативної компетентності; кредитно-модульна система 

оцінювання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів/студентів. 

Шляхи інтенсифікації освітнього процесу з іноземної мови і культури: 

завдання і зміст інтенсифікації навчання; прийоми навчання, що дозволяють 



реалізувати принцип колективної взаємодії; автономізація навчання; 

індивідуалізація навчання. 

Самостійна позааудиторна робота з іноземної мови і культури: роль, цілі 

та завдання самостійної позакласної/позааудиторної роботи з ІМ і культури; 

форми і зміст самостійної позакласної/позааудиторної роботи з ІМ і культури; 

навчально-методичне забезпечення самостійної позакласної/ позааудиторної 

роботи. 

 

Методи навчання іноземних мов і культур. 

Перекладні методики навчання: граматико-перекладний метод; 

текстуально-перекладний метод; критичний аналіз перекладних методів; 

еволюція перекладних методів. 

Методи періоду Реформи: соціальні та економічні передумови 

виникнення прямих методів Реформи; психологічні і лінгвістичні передумови 

виникнення прямих методів; прямі методи в Україні і за кордоном: основні 

представники цих методів, цілі, зміст, принципи та прийоми навчання; варіанти 

прямих методів і їх критичний аналіз; метод Г. Палмера; метод М. Уеста; 

неопрямізм; модифіковані варіанти прямого методу. 

Методи навчання іноземних мов і культур після другої світової війни: 

соціальні та економічні причини виникнення нових методів навчання; 

психологічні і лінгвістичні передумови виникнення нових методів навчання; 

аудіо-візуальний метод; аудіо-лінгвальний метод; змішані методи навчання; 

методичні погляди Ч. Фріза і Р. Ладо; комунікативні методи навчання; 

інтенсивні методи навчання. 

Сучасні методи навчання іноземних мов і культур: метод повної фізичної 

реакції; драматико-педагогічний метод; «мовчазний метод»; груповий метод; 

ігровий метод; метод проектів. 



3. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ   

 

3.1. Порядок проведення вступного іспиту 

Вступний іспит до аспірантури проводиться відповідно до вимог 

чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України та програми, затвердженої вченою радою КНЛУ. Іспит передбачає 

проходження двох етапів: відповідь на питання екзаменаційного білету і захист 

реферату. 

Вступний іспит проводиться за екзаменаційними білетами: відповіді на 

обов’язкові й додаткові питання. Вступник бере екзаменаційний білет 

у присутності голови екзаменаційної комісії та членів (екзаменаторів). Про 

взятий вступником номер білета робиться запис у протоколі. 

Для підготовки відповіді вступник використовує екзаменаційні бланки, які 

зберігаються після екзамену протягом року. 

Разом з білетом вступник одержує свій реферат і рецензію на нього. 

Вступник знайомиться з рецензією і готується до захисту своїх наукових 

поглядів, викладених у рефераті. 

На екзамені вступнику дається одна година на підготовку відповіді та 

ознайомлення з рецензією на реферат. Оцінювання відповідей здійснюється 

згідно з критеріями, визначеними у програмі вступного іспиту. 

Оцінка за іспит виставляється після його закінчення на основі оцінок, 

отриманих вступником за відповіді на питання білета відповідно до критеріїв, 

які визначені програмою іспиту. Оцінки оголошуються головою екзаменаційної 

комісії в присутності усіх членів (екзаменаторів) комісії і вступників до 

аспірантури, які складали іспит. Захист реферату на екзамені не оцінюється. 

Рівень підготовки вступника аспірантури оцінюється в національній 4-

бальній шкалі – “відмінно” (“5”), “добре” (“4”), “задовільно” (“3”), 

“незадовільно” (“2”) та за шкалою ЄКТС (A, B, C, D, E, FX). 

Оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» за 

національною шкалою оцінювання відповідають такій кількості балів за 

шкалою ЄКТС: 

 

 

 

 

3.2. Структура і зміст вступного іспиту 

Вступний іспит складається із двох частин. 

3.2.1. Перша частина іспиту: усні відповіді на питання білету і виконання 

практичного завдання. 

СУМА БАЛІВ 

за 200-бальною 

шкалою 

ОЦІНКА ЄКТС ОЦІНКА ЗА 

НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

180–200 А відмінно 

164–178 B добре 

150–162 C 

132–148 D задовільно 

124–130 E 

100–123 FX незадовільно 

не з’явився не з’явився не з’явився 



Екзаменаційний білет містить три питання у відповідності до програми. 

Екзаменатори можуть ставити додаткові запитання лише згідно програми. 

Об’єкт контролю – рівень засвоєння теоретичних знань та володіння 

професійно-методичними вміннями, сформованими у вступника в результаті 

вивчення обов’язкової програми з педагогіки, методики навчання іноземних мов 

і культур. 

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає відповідь 

вступника на питання екзаменаційного білета і виконання практичного 

завдання. 

Приклади теоретичних завдань. 

1) Сутність педагогічної діяльності, її види.  

2) Принципи вищої освіти. 

3) Експеримент у методиці навчання іноземних мов і культур. 

Критерії оцінювання: 

Відповіді на перше і друге питання оцінюються за критеріями: 

- відповідність змісту; 

- повнота і ґрунтовність викладу; 

- доказовість викладу; 

- термінологічна коректність; 

-науково-педагогічна обгрунтованість. 

Приклади практичних завдань. 

1) Наведіть приклад формування моральних цінністей у процесі виховання 

учнів. 

2) Наведіть приклад комунікативної вправи для формування іншомовної 

компетентності в діалогічному мовленні. 

3) Наведіть приклад тестового завдання альтернативного вибору для 

контролю рівня розвитку вмінь читання.  

Критерії оцінювання: 

- точність виконання (відповідність інструкції);  

- повнота виконання; 

- самостійність виконання; 

- обгрунтованість виконання. 

3.2.3. Друга частина іспиту: усний захист вступником до аспірантури 

підготовленого наукового реферату для вступу до аспірантури з опорою на 

одержану ним рецензію. 

Тему реферату вступник обирає самостійно у відповідності до проблеми 

його дослідження. Підготовлений реферат для вступу до аспірантури подається 

на рецензування разом з іншими документами. 

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає короткий 

виклад вступником його поглядів на обрану проблему дослідження і відповіді на 

зауваження рецензента реферату. 

 

3.3. Критерії оцінювання відповідей вступників до аспірантури 

Екзаменаційні питання розроблені на основі чинної програми вступного 

іспиту і мають на меті комплексну перевірку теоретичної і практичної 



підготовленості вступника до реалізації дослідження зі спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки. 

Кожний вступник має відповісти на два теоретичні питання, виконати 

практичне завдання і захистити прорецензований реферат. Оцінка за реферат не 

входить в оцінку за іспит. 

Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог конкретних 

питань екзаменаційного білета. 

При виставленні підсумкової оцінки за іспит враховується змістовність і 

ґрунтовність усіх відповідей вступника на питання екзаменаційного білету, його 

мовні, комунікативні компетентності та рівень володіння термінологічним 

апаратом педагогічної науки. 

Максимальна кількість балів за виконання трьох завдань становить 70 

балів, з них 25 балів – за перше питання, 25 балів – за друге питання, 20 балів – 

за практичне завдання.  

 

3.3.1. Оцінювання першого завдання 

Перше завдання: Загальні і методологічні проблеми загальної педагогіки, 

методики навчання іноземних мов і культур (за спеціалізацією). 

Оцінювання відповідей на перше теоретичне питання здійснюється 

відповідно до таких вимог: 

зміст відповіді: 

повне викладення теоретичного питання; 

пояснення смислових, структурних, функціональних ознак та 

особливостей  педагогічних категорій; 

надання необхідних визначень  педагогічних термінів і понять; 

обґрунтування теоретичної значущості  педагогічних явищ. 

форма відповіді: 

змістовна, логічна, послідовна побудова відповіді; 

фонетично, граматично, лексично та стилістично правильне мовне 

оформлення. 

За виконання першого завдання на вступному іспиті зі спеціальності 

здобувач може набрати 25 балів. 

Таблиця 1 

Оцінювання першого завдання вступного іспиту зі спеціальності 

 
Максим 

кількість 

балів 

Зміст критеріїв оцінювання Оцінка 

в балах 

25 Зміст відповіді: 

- демонстрація знання наукових концепцій та підходів щодо певної 

науково-практичної проблеми; 

- демонстрація знання основних термінів і понять та взаємозв’язку між 

ними;  

- правильне розуміння змісту основних теоретичних положень;  

- вміння надавати змістовний та логічний аналіз матеріалу 

поставленого питання;  

24-25  

(А) 



- доречність і достатність прикладів  філологічного / педагогічного 

явища;  

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи 

проблемного характеру поставленого питання чи проблеми. 

Форма відповіді:  

- повний, розгорнутий, логічний та аргументований виклад матеріалу з 

поставленого питання;  

-  коректність лексико-граматичної та інформаційної презентації 

теоретичного матеріалу;  

- вільне оперування  філологічною/  педагогічною термінологією;  

- зв’язність і логічність викладення матеріалу;  

-  відсутність порушення семантичних і формальних зв’язків між 

реченнями;  

Допускається:  

-  невиконання однієї незначної вимоги до змісту або  

-  однієї незначної вимоги до форми. 

 Зміст відповіді:  

- демонстрація неточностей чи несуттєвих прогалин у знанні наукових 

концепцій та підходів щодо певної науково-практичної проблеми;  

-  недостатньо детальне розкриття предмету теоретичного питання;  

-  неповне визначення основних філологічних /  педагогічних понять, 

що має тезисний характер;  

- відносна доречність і достатність прикладів  філологічного / 

педагогічного явища;  

-  недостатня обґрунтованість власних висновків у разі 

неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого 

питання чи проблеми. 

Форма відповіді:  

- виклад стислий, грамотний, зрозумілий та об’єктивний, але містить 

окремі формулювання, які є нечіткими;  

-  неточне оперування філологічною / педагогічною  термінологією;  

- часткове порушення семантичних і формальних зв’язків між 

реченнями.  

Допускається:  

- невиконання двох / трьох незначних вимог до змісту або  

-  двох / трьох незначних вимог до форми. 

21−23 

(В) 

 Зміст відповіді:  

-  зміст відповіді свідчить про певні прогалини у знаннях із 

відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих 

аспектів теоретичної проблеми;  

- відповідь недостатньо детально розкриває предмет, визначення 

основних  філологічних / педагогічних понять носить тезисний 

характер; 

-  відповідь містить незначні неточності чи несуттєві прогалини в 

знаннях при поясненні того чи іншого аспекту теоретичного питання; 

-  у відповіді наведено не досить доречні приклади  філологічного / 

педагогічсного явища, які є недостатньо обґрунтованими.  

Форма відповіді:  

- досить змістовна відповідь на поставлене питання, але їй бракує 

повноти;  

- не завжди правильне оперування філологічною /  педагогічною 

термінологією;  

18−20 

(С) 



-  порушення семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

-  виклад стислий, грамотний, зрозумілий та об’єктивний, але містить 

повтори і вживання слів і зворотів, які не несуть змістового 

навантаження. 

 Допускається:  

- невиконання двох / трьох суттєвих вимог до змісту або  

- двох/трьох суттєвих вимог до форми. 

 Зміст відповіді:  

- зміст відповіді свідчить про недостатню обізнаність вступника з 

основними науковими теоріями і концепціями у галузі педагогіка, 

методики навчання іноземних мов і культур;  

- відповідь на поставлене питання містить поодинокі суттєві помилки 

змістовного характеру;  

- у відповіді наведено недостатньо доречних прикладів  філологічного 

/ педагогічного явища;  

- відповідь містить інформацію, що не стосується змісту 

екзаменаційного питання. 

Форма відповіді:  

- відповідь викладена з порушенням зв’язності та логічності при 

поданні матеріалу;  

- порушення семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

-  виклад стислий, з повторами і вживанням слів і зворотів, які не 

несуть змістового навантаження.  

Допускається: 

- невиконання чотирьох / п’яти суттєвих вимог до змісту або  

- чотирьох / п’яти суттєвих вимог до форми. 

15−17 

(D) 

 Зміст відповіді:  

- відповіді бракує доречних прикладів; відсутні висновки; 

- відповідь є цілком хибною; 

-   відповідь містить грубі змістовні помилки; 

- відповідь не відображає суті питання, не містить основних термінів та 

їх визначень; 

- у відповіді відсутня аргументація або ж є абсолютно безсистемною 

чи нелогічною; 

- відповідь не проілюстрована доречними прикладами або ж 

витлумачена у спотвореній формі. 

 Форма відповіді:  

- некоректність лексико-граматичної та інформаційної презентації 

теоретичного матеріалу;  

- хибне оперування філологічною /  педагогічною термінологією; 

-  незв’язність і нелогічність викладення матеріалу, порушення 

семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

- виклад незрозумілий із вживанням слів і зворотів, які не несуть 

змістового навантаження. 

Допускається:  

-  невиконання шести / семи і більше суттєвих вимог до змісту або 

- шести / семи і більше суттєвих вимог до форми. 

0–14 

(F) 

 

 

 

 



3.3.2. Оцінювання другого завдання 

Друге завдання: Загальні і методологічні проблеми загальної педагогіки. 

За виконання другого завдання на вступному іспиті зі спеціальності 

здобувач може набрати 25 балів. 

Таблиця 2 

Оцінювання другого завдання вступного іспиту зі спеціальності 
Максим 

кількість 

балів 

Зміст критеріїв оцінювання Оцінка 

в балах 

25 Зміст відповіді: 

- демонстрація знання наукових концепцій та підходів щодо певної 

науково-практичної проблеми; 

- демонстрація знання основних термінів і понять та взаємозв’язку між 

ними;  

- правильне розуміння змісту основних теоретичних положень;  

- вміння надавати змістовний та логічний аналіз матеріалу 

поставленого питання;  

- доречність і достатність прикладів  педагогічного явища;  

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи 

проблемного характеру поставленого питання чи проблеми. 

Форма відповіді:  

- повний, розгорнутий, логічний та аргументований виклад матеріалу з 

поставленого питання;  

-  коректність лексико-граматичної та інформаційної презентації 

теоретичного матеріалу; · 

- вільне оперування  педагогічною термінологією;  

- зв’язність і логічність викладення матеріалу;  

-  відсутність порушення семантичних і формальних зв’язків між 

реченнями;  

Допускається:  

-  невиконання однієї незначної вимоги до змісту або  

-  однієї незначної вимоги до форми. 

24-25  

(А) 

 Зміст відповіді:  

- демонстрація неточностей чи несуттєвих прогалин у знанні наукових 

концепцій та підходів щодо певної науково-практичної проблеми;  

-  недостатньо детальне розкриття предмету теоретичного питання;  

-  неповне визначення основних педагогічних понять, що має тезисний 

характер;  

- відносна доречність і достатність прикладів  педагогічного явища;  

-  недостатня обґрунтованість власних висновків у разі 

неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого 

питання чи проблеми. 

Форма відповіді:  

- виклад стислий, грамотний, зрозумілий та об’єктивний, але містить 

окремі формулювання, які є нечіткими;  

-  неточне оперування педагогічною  термінологією;  

- часткове порушення семантичних і формальних зв’язків між 

реченнями.  

Допускається:  

- невиконання двох / трьох незначних вимог до змісту або  

-  двох / трьох незначних вимог до форми. 

21−23 

(В) 



 Зміст відповіді:  

-  зміст відповіді свідчить про певні прогалини у знаннях із 

відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих 

аспектів теоретичної проблеми;  

- відповідь недостатньо детально розкриває предмет, визначення 

основних педагогічних понять носить тезисний характер; 

-  відповідь містить незначні неточності чи несуттєві прогалини в 

знаннях при поясненні того чи іншого аспекту теоретичного питання; 

-  у відповіді наведено не досить доречні приклади  педагогічсного 

явища, які є недостатньо обґрунтованими.  

Форма відповіді:  

- досить змістовна відповідь на поставлене питання, але їй бракує 

повноти;  

- не завжди правильне оперування педагогічною термінологією;  

-  порушення семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

-  виклад стислий, грамотний, зрозумілий та об’єктивний, але містить 

повтори і вживання слів і зворотів, які не несуть змістового 

навантаження. 

Допускається:  

- невиконання двох / трьох суттєвих вимог до змісту або · 

- двох/трьох суттєвих вимог до форми. 

18−20 

(С) 

 Зміст відповіді:  

- зміст відповіді свідчить про недостатню обізнаність вступника з 

основними науковими теоріями і концепціями у галузі педагогіка, 

методики навчання іноземних мов і культур;  

- відповідь на поставлене питання містить поодинокі суттєві помилки 

змістовного характеру;  

- у відповіді наведено недостатньо доречних прикладів  педагогічного 

явища;  

- відповідь містить інформацію, що не стосується змісту 

екзаменаційного питання. 

Форма відповіді:  

- відповідь викладена з порушенням зв’язності та логічності при 

поданні матеріалу;  

-  порушення семантичних і формальних зв’язків між реченнями; 

- виклад стислий, з повторами і вживанням слів і зворотів, які не 

несуть змістового навантаження.  

Допускається: 

- невиконання чотирьох / п’яти суттєвих вимог до змісту або  

- чотирьох / п’яти суттєвих вимог до форми. 

15−17 

(D) 

 Зміст відповіді:  

- відповіді бракує доречних прикладів; відсутні висновки; 

- відповідь є цілком хибною; 

- відповідь містить грубі змістовні помилки; 

- відповідь не відображає суті питання, не містить основних термінів та 

їх визначень; 

- у відповіді відсутня аргументація або ж є абсолютно безсистемною 

чи нелогічною; 

- відповідь не проілюстрована доречними прикладами або ж 

витлумачена у спотвореній формі. 

 Форма відповіді:  

- некоректність лексико-граматичної та інформаційної презентації 

0–14 

(F) 



теоретичного матеріалу;  

- хибне оперування педагогічною термінологією; 

- незв’язність і нелогічність викладення матеріалу, порушення 

семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

- виклад незрозумілий із вживанням слів і зворотів, які не несуть 

змістового навантаження. 

Допускається:  

-  невиконання шести / семи і більше суттєвих вимог до змісту або 

- шести / семи і більше суттєвих вимог до форми. 

 

3.3.3. Оцінювання третього завдання 

Третє завдання:  Практичні завдання з формування професійної 

компетентності. 

За виконання третього завдання на вступному іспиті зі спеціальності 

здобувач може набрати 20 балів. 

Таблиця 3 

Оцінювання третього завдання на вступному іспиті   зі спеціальності 

 
Максим 

кількість 

балів 

Зміст критеріїв оцінювання Оцінка 

в балах 

20 Зміст відповіді:  

- повне розуміння проблеми практичного завдання;  

-  чіткий та послідовний аналіз основної ідеї та проблем, висвітлених у 

завданні;  

-  відповідь змістовна, повна; 

- наявність особистої оцінки проблеми, що пропонована у 

практичному завданні. 

Форма відповіді:  

- зв’язність і логічність викладення матеріалу; · 

- відсутність порушення семантичних і формальних зв’язків між 

реченнями відповіді;  

- широка варіативність у виборі лексичних, граматичних структур та їх 

відповідність проблеми практичного завдання.  

Допускається:  

-  невиконання однієї незначної вимоги до змісту або  
-  однієї незначної вимоги до форми. 

19-20 

(А) 

 Зміст відповіді: 

-  недостатньо повне розуміння проблеми у  практичному завданні;  

-  недостатньо чіткий та послідовний аналіз основної ідеї та проблем, 

висвітлених у завданні;  

- недостатньо інформативна аргументованість вирішення проблеми 

практичного завдання; 

- недостатня обґрунтованість особистої оцінки практичного завдання.  

Форма відповіді:  

-  виклад грамотний, зрозумілий та об’єктивний, але містить окремі 

формулювання, які є нечіткими; 

- часткове порушення семантичних і формальних зв’язків між 

реченнями у відповіді.  

Допускається:  

16−18 

(В) 



- невиконання двох / трьох незначних вимог до змісту або  

- двох / трьох незначних вимог до форми. 

 Зміст відповіді:  

-  зміст відповіді свідчить про неповне розуміння проблеми 

практичного завдання;  

- відповідь недостатньо детально розкриває основну ідею та 

проблематику, висвітлені у завданні;  

- у відповіді наведено недостатньо обґрунтовану оцінку практичного 

завдання. 

Форма відповіді:  

- досить змістовна відповідь на поставлене питання, але їй бракує 

повноти;  

- порушення семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

-  виклад стислий, грамотний, зрозумілий та об’єктивний, але містить 

повтори і вживання слів і зворотів, які не несуть змістового 

навантаження.  

Допускається:  

-  невиконання двох / трьох суттєвих вимог до змісту або  

- ·двох/трьох суттєвих вимог до форми. 

15−13 

(С) 

 Зміст відповіді: · 

-  зміст відповіді свідчить про недостатнє розуміння проблеми 

практичного завдання;  

- відповідь неточно розкриває основну ідею та проблематику, 

висвітлені у завданні;  

-  відповідь не враховує взаємодію мовних засобів художнього 

зображення, до яких вдається автор, лінгвостилістичні і риторичні 

особливості викладу нехудожнього тексту; 

- у відповіді не наведено повноту оцінки практичного завдання і не 

зазначено загальні враження та опис окремих компонентів, які 

зв’язують зміст відповіді.  

Форма відповіді:  

- відповідь викладена з порушенням зв’язності та логічності при 

інтерпретації матеріалу;  

в наявності у відповіді порушення семантичних і формальних зв’язків 

між реченнями;  

-  виклад стислий, з повторами і вживанням слів і зворотів, які не 

несуть змістового навантаження і не розкривають проблему 

практичного завдання.  

Допускається: · 

-  невиконання чотирьох / п’яти істотних вимог до змісту або  

-  чотирьох / п’яти суттєвих вимог до форми. 

12−10 

(D) 

 Зміст відповіді:  

-  зміст відповіді свідчить про нерозуміння практичного завдання;  

-  відповідь не розкриває основну ідею та проблематику, висвітлені у 

завданні; · 

- стиль усного коментаря не відповідає канонам  педагогічного 

дискурсу; · 

-  відсутність особистої оцінки щодо пропанованого практичного 

завдання.  

Форма відповіді:  

- некоректність лексико-граматичної та інформаційної презентації 

аналізованого матеріалу;  

0−9  

(F) 



-  незв’язність і нелогічність викладення матеріалу, порушення 

семантичних і формальних зв’язків між реченнями;  

- виклад незрозумілий із вживанням слів і зворотів, які не несуть 

змістового навантаження. 
Допускається: ·  

- невиконання шести / семи і більше суттєвих вимог до змісту або  

-  шести / семи і більше суттєвих вимог до форми. 

 

3.4. Структура екзаменаційного білету 

І етап іспиту проводиться за білетами. Кожен білет включає три питання з 

різних розділів програми. Питання передбачають висвітлення теоретико-

практичних основ загальної педагогіки, історії педагогіки, порівняльної 

педагогіки, педагогіки вищої школи. Вступник має розкрити основний зміст 

питань білета і додаткових питань, продемонструвавши при цьому оволодіння 

змістом розглядуваних питань, знання першоджерел, уміння аналізувати 

загальні освітні проблеми, аргументувати свої судження, пропонувати 

практичні вирішення педагогічних проблем. 

 

Зразок екзаменаційного білету 
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3.4. Підсумкова оцінка за вступний іспит до аспірантури зі 

спеціальності 

Підсумкова оцінка за вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 

виставляється з урахуванням трьох оцінок за виконання кожного завдання. 



Наприклад, на вступному іспиті зі спеціальності здобувач отримав за 

загальні і методологічні проблеми  загальної педагогіки, методики навчання 

іноземних мов і культур (за спеціалізацією) 24 бали, за загальні і методологічні 

проблеми  загальної педагогіки – 22 бали і за  практичне завдання з формування 

професійної компетентності 14 балів. Кількість балів здобувача за виконані 

завдання на фаховому вступному випробуванні зі спеціальності становитиме: 

24+22+14=60 балів, а підсумковий бал – 180. 

Підсумковий бал за відповіді на вступному іспиті зі спеціальності 

виставляється за Таблицею 4: 

Таблиця 4 

Таблиця переведення кількості балів за виконані завдання у шкалу 

балів із вступного іспиту зі спеціальності 

 
Кількість 

балів за 

виконані 

завдання 

Бал із 

фахового 

вступного 

випробування 

(підсумковий 

бал) 

Кількість 

балів за 

виконані 

завдання 

Бал із 

фахового 

вступного 

випробування 

(підсумковий 

бал) 

Кількість 

балів за 

виконані 

завдання 

Бал із 

фахового 

вступного 

випробування 

(підсумковий 

бал) 

0–31 не склав 45 150 59 178 

32 124 46 152 60 180 

33 126 47 154 61 182 

34 128 48 156 62 184 

35 130 49 158 63 186 

36 132 50 160 64 188 

37 134 51 162 65 190 

38 136 52 164 66 192 

39 138 53 166 67 194 

40 140 54 168 68 196 

41 142 55 170 69 198 

42 144 56 172 70 200 

43 146 57 174   
44 148 58 176   

 

 

3.5. Вимоги до реферату 

Вступник до аспірантури готує реферат з обраної наукової спеціалізації.  

Реферат для вступу до аспірантури – самостійна наукова робота, яка 

містить систематизовану інформацію за обраною темою, отриману на основі 

здійсненого інформаційного пошуку та власних узагальнень. 

Мета реферату – довести, що вступник володіє знаннями та вміннями, 

необхідними на початковому етапі проведення дослідження, тому при 

написанні реферату йому необхідно продемонструвати вміння самостійного 

аналізу фундаментальних та прикладних наукових проблем; сформулювати та 

обґрунтувати вихідні наукові положення та ідеї, що будуть покладені в основу 

майбутнього дослідження.   



Тема реферату обирається вступником самостійно за погодженням із 

запланованим науковим керівником. Реферат рецензується науковим 

керівником. У рецензії зазначаються як позитивні сторони реферату, так і 

недоліки, подаються висновки щодо якості викладеного матеріалу. Реферат 

оцінюється науковим керівником за чотирибальною шкалою: “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Остаточна оцінка виставляється 

екзаменаційною комісією за результатом захисту реферату.  

Реферат має бути поданий у зшитому вигляді разом з іншими 

документами, передбаченими правилами прийому до аспірантури. 

Реферат повинен відповідати вимогам до наукових публікацій, які 

регламентуються державними стандартами. Загальні вимоги: логічна 

послідовність викладу матеріалу; переконливість аргументації; стислість і 

точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного 

тлумачення; обґрунтованість висновків та пропозицій щодо проведення 

подальших досліджень.  

Реферат-огляд обсягом 24 сторінки комп’ютерного набору (без списку 

використаних джерел та додатків), написаний державною мовою з прикладами 

та резюме іноземною мовою.  

Заголовки структурних елементів друкують великими літерами 

симетрично до тексту без розділових знаків наприкінці. Відстань між 

заголовком і текстом: 2–3 інтервали. Усі сторінки реферату нумеруються 

арабськими цифрами: загальна нумерація починається з титульного листа, 

порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерація сторінок повинна бути 

наскрізною і проставлятися у правому верхньому куті сторінки без крапки. 

У рефераті повинно бути відображено: актуальність досліджуваної 

проблеми, розробленість проблеми в сучасній вітчизняній та зарубіжній 

літературі; обґрунтування методів дослідження; аналіз та узагальнення 

результатів.  

Структура реферату: титульний аркуш; зміст; вступ; основний текст; 

висновки; список використаних джерел. 

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, і містить: 

найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри, на якій буде 

виконуватися майбутнє дослідження; назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові 

вступника до аспірантури; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по 

батькові передбачуваного наукового керівника; м. Київ та рік.  

Зміст реферату подають після титульного аркуша, починаючи з нової 

сторінки. До змісту включають структурні елементи в такому порядку: вступ; 

найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів; висновки, додатки, список 

використаних джерел.  

У вступі: 

- обґрунтовуються вибір теми дослідження (на основі проведеного 

критичного аналізу наукових та інших джерел, аналізу та узагальнення 

педагогічного досвіду викладачів і наукового спостереження) та його 

актуальність; 

- визначаються об'єкт і предмет дослідження; 



- формулюються мета і завдання дослідження; 

- конкретизуються обрані методи дослідження; 

- визначаються наукова новизна і практичне значення роботи; 

- за наявності подається інформація про апробацію результатів 

дослідження (публікації, виступи на конференціях); 

- описується структура реферату. 

 Основна частина реферату може складатися з розділів, підрозділів.  

Викладаючи суть роботи, особливу увагу приділяють елементам новизни, які 

мають місце у рефераті. Основний зміст реферату варто починати з 

аналітичного огляду використаних джерел, в якому вступник до аспірантури 

окреслює основні етапи розвитку наукової думки із досліджуваної ним 

проблеми. Критично висвітлюючи роботи попередників, варто назвати ті 

питання, що залишилися невирішеними і визначити своє місце у розв’язанні 

проблеми  

Висновки – це чіткий виклад головних результатів дослідження. Ця 

частина містить висновки автора як стосовно суті проблеми, що розглядалась у 

рефераті, так і стосовно тих питань, які будуть в подальшому досліджуватись у 

майбутньому дисертаційному дослідженні.  

Список використаних джерел. Використані джерела рекомендується 

розміщувати в алфавітному порядку. У тексті посилання даються у квадратних 

дужках за номерами списку із зазначенням сторінок – наприклад, [24, с. 15]. 

Кількість використаних у рефераті джерел не регламентується, це залежить від 

теми та завдань реферату, але рекомендована кількість – не менше 15 – 20 

джерел. Не слід включати до списку ті роботи, на які немає посилань у тексті 

реферату. Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує 

праці інших авторів, то він обов’язково має зазначити їхнє джерело.  

Бібліографічний опис виконується мовою оригіналу. Правила укладання 

списку джерел в рефераті (і в дисертаціях) визначаються державними 

стандартами. 

Додатки не є обов’язковим елементом реферату. Проте додатки 

підвищують рівень довіри до результатів дослідження, свідчать про їх 

достовірність, і вони можуть наводитися за потреби.  У додатках вміщують 

таблиці додаткових цифрових даних; інструкції та методики, ілюстрації 

допоміжного характеру; додатковий перелік джерел, на які не було посилань у 

роботі, але які можуть викликати інтерес.  

Орієнтовна структура розділів і підрозділів реферату 

ЗМІСТ  

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА 

1.1. Назва 

1.2. Назва 

1.3. Назва 

Висновки до розділу 1 

РОЗДІЛ 2. НАЗВА 

2.1. Назва 



2.2. Назва 

2.3. Назва 

Висновки до розділу 2 

ВИСНОВКИ 

РЕЗЮМЕ 

SUMMARY 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

Оформлення реферату 

Заголовки структурних частин друкуються симетрично до змісту великими 

літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, РЕЗЮМЕ і т. і. 

Заголовки підрозділів друкуються з абзацу маленькими літерами (крім 

першої літери), крапка не ставиться. Відстань між заголовком і текстом: 2-3 

інтервали. Кожний розділ і підрозділ необхідно починати з нової сторінки. 

Поля вгорі, внизу, зліва – 25 мм, справа – 10 мм. Абзац починається з 5-го 

знаку. Шрифт Times New Roman, 14 пунктів; інтервал між рядками – 1,5. 

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без крапки у правому 

верхньому куті. На титульному аркуші (перша сторінка) номер не ставиться. 

Ілюстрації до реферату  (малюнки, схеми, графіки, тощо) мають номер і 

назву. Нумерація подається арабськими цифрами, в межах кожного розділу, 

наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації та 

назва подаються під ілюстрацією. Пояснення до скорочень розміщуються також 

під ілюстрацією (наприклад: Умовні позначення до табл. 1.1). 

Номер і назва таблиці друкуються над таблицею: номер справа, а назва 

жирним шрифтом – у центрі. Якщо таблицю перенесено на другу сторінку, то 

над другою частиною таблиці вказується: Продовження табл. 3.1. Назви граф у 

таблиці друкуються з великою літери. Назви підзаголовків – з малої, якщо вони 

продовжують речення назви графи, і з великої, якщо вони є самостійною назвою. 

Посилання у тексті роботи на таблицю або рисунок оформлюється таким чином: 

(див. табл. 3.1), (див. рис. 1.2), або: «Як це видно із табл. 3.1.» 

Посилання на використану літературу та джерела у тексті оформлюються 

згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: О. Б. Бігич [1, с. 

5], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої 

сторінки. 

Реферат подається до відділу науково-дослідної роботи КНЛУ і 

рецензується головою або членом екзаменаційної комісії. 

 

Критерії оцінювання наукового реферату 

Оцінювання наукової роботи, представленої у формі реферату, 

здійснюється за принципом повної/неповно\ відповідності вимогам до змісту, 

структури та форми, що висуваються до такої форми наукової роботи 

здобувача. За повне виконання вимог до форми, структури та змісту здобувач 

може набрати 70 балів (див. Табл.1). 

 



При оцінюванні наукового реферату враховується: 

− самостійність у розробці проблеми(творчий характер, вміння 

аналізувати теоретичний матеріал, обґрунтованість сформульованих 

вивновків/рекомендацій); якість оформлення роботи (стиль викладу, 

грамотність, бібліографія, ілюстративний матеріал); 

− повнота письмової презентації (чіткість у формулюванні актуальності, 

мети і завдань роботи, вміння зробити правильні висновки, культура наукового 

мовлення). 

 

Таблиця 1 

Оцінювання реферату для вступу до аспірантури 

№ 

з/п 

Об’єкти оцінювання Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Оцінювання  Оцінка 

в балах 

ЗМІСТ 

ВІДПОВІДІ 
• належним чином 

обґрунтована 

актуальність 

досліджуваної теми; 

• змістовне та 

аргументоване 

висвітлення 

розглядуваної 

проблематики; 

• глибоке знання 

основ відповідної 

теоретичної 

парадигми, в межах 

якої здійснено 

розвідку; 

• наукова робота 

виконана на 

високому науково-

теоретичному 

і методичному 

рівні; 

• одержані 

результати 

належним чином 

узагальнені 

та систематизовані; 

• висновки 

і рекомендації 

є переконливими; 

50 виконання всіх 

вимог до змісту 

 

невиконання 

однієї вимоги 

до змісту   

 

невиконання 

двох вимог до 

змісту 

 

невиконання 

трьох вимог до 

змісту 

 

невиконання 

чотирьох 

вимог до змісту 

 

невиконання 

п’яти вимог до 

змісту 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

менше 5 



• вільне володіння 

матеріалом 

дослідження; 

• детальний аналіз 

релевантних 

проблематиці 

дослідження 

методичних / 

педагогічних 

ситуацій. 

ФОРМА 

ВІДПОВІДІ 
• володіння  

нормами наукового 

академічного 

викладу матеріалу; 

• дотримання 

необхідних 

міжфразових 

зв'язків; 

• доцільне 

вживання 

відповідних 

наукових термінів; 

• чіткість і 

правильність 

оформлення всіх 

покликань у тексті 

наукової роботи та в 

списку 

використаних 

джерел; 

• обсяг вихідного 

тексту –24–30 

сторінок 

20 • виконання 

всіх вимог до 

форми 

відповіді, 

наявність не 

більше трьох 

незначних 

помилок 

граматичного, 

лексичного, 

стилістичного  

характеру; 

• невиконання 

однієї вимоги 

до форми, 

допускається 

до чотирьох 

помилок 

лексичного, 

граматичного 

та 

стилістичного 

характеру; 

• невиконання 

двох вимог до 

форми, 

допускається 

до шести 

незначних 

помилок 

лексичного, 

граматичного 

та 

стилістичного 

20 
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характеру; 

• невиконання 

трьох та 

більше вимог 

до форми, 

наявність 

більше шести 

помилок 

лексичного, 

граматичного 

та 

стилістичного 

характеру. 
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Підсумковий бал за науковий реферат для вступу на навчання на 

третьому (освітньо-науковому) рівні виставляється за Таблицею 2. 

 

Таблиця 2  

Таблиця переведення кількості балів за зміст і форму реферату 

у шкалу балів за виконання наукового реферату 

 
Кількість 

балів за 

зміст і 

форму 

Бал за 

виконання 

реферату  

(підсумковий 

бал) 

Кількість 

балів за 

зміст і 

форму 

Бал за 

виконання 

реферату  

(підсумковий 

бал) 

Кількість 

балів за 

зміст і 

форму 

Бал за 

виконання 

реферату  

(підсумковий 

бал) 

0 –  31  не склав 45 150 59 178 

32 124 46 152 60 180 

33 126 47 154 61 182 

34 128 48 156 62 184 

35 130 49 158 63 186 

36 132 50 160 64 188 

37 134 51 162 65 190 

38 136 52 164 66 192 

39 138 53 166 67 194 

40 140 54 168 68 196 

41 142 55 170 69 198 

42 144 56 172 70 200 

43 146 57 174   

44 148 58 176   



4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Загальна педагогіка 

1. Актуальні проблеми сучасної дидактики. 

2. Альтернативні навчально-виховні заклади в країнах Заходу. 

3. Анкетування, різновиди анкет, умови ефективного застосування. 

4. Бесіда, інтерв’ю, умови реалізації. 

5. Вплив християнства на розвиток школи і педагогіки в Київській Русі 

6. Глобалізація як визначна тенденція розвитку освіти ХХІ ст. 

7. Головні завдання наукової діяльності у закладах вищої освіти.   

8. Гуманізація освіти в сучасній педагогіці.   

9. Загальні тенденції реформування сучасних світових освітніх систем.  

10. Значення ідей К.Д.Ушинського для розвитку вітчизняної педагогіки. 

11. Індивідуальні особливості розвитку дитини та їх врахування в 

навчальному процесі.  

12. Києво-Могилянська академія як центр вітчизняної науки, культури та 

освіти ХVІ – ХVІІІ ст. 

13. Класифікація методів навчання у вищій школі.  

14. Кредитно-модульна система організації навчання, її переваги, недоліки. 

15. Мета і завдання виховання в сучасній школі України. 

16. Метод вивчення передового педагогічного досвіду. 

17. Методи науково-педагогічних досліджень та умови їх ефективного 

використання. 

18. Методи опитування.  

19. Методи оцінювання: узагальнення незалежних характеристик, рейтинг, 

самооцінка тощо. 

20. Модернізація вищої освіти України в рамках входження в болонський 

процес. 

21. Можливості застосування методів педагогічних досліджень у 

професійній діяльності викладача закладу вищої освіти. 

22. Мотивація навчальної діяльності. 

23. Сутність педагогічної діяльності, її види.  

24. Навчання і виховання як головні складові цілісного педагогічного 

процесу. 

25. Народна, духовна і світська педагогіки в історії педагогіки України. 

26. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року. Концепція «Нова українська школа». 

27. Національне виховання, його суть і зміст. 

28. Оптимальний вибір методів дослідження. 

29. Організація науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти. 

30. Освітні інтеграційні процеси в умовах Європейського простору. 

31. Основні етапи науково-педагогічного дослідження. 

32. Основні закономірності виховного процесу. 

33. Основні педагогічні ідеї Я.А.Коменського та їх актуальність для 

сучасної школи. 



34. Особливості реформування середньої освіти в розвинених країнах 

світу. 

35. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка, його вклад у розвиток 

педагогічної науки 

36. Педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського та використання його ідей 

в сучасній школі. 

37. Педагогічні погляди М. Монтессорі. 

38. Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки та напрями 

порівняльних досліджень. 

39. Постановка проблеми наукового дослідження. 

40. Предмет, завдання порівняльної педагогіки, методи дослідження. 

41. Принципи вищої освіти. 

42. Проектна освітня технологія. 

43. Професіограма вчителя. 

44. Реалізація виховної та розвиваючої функцій у процесі навчання. 

45. Реалізація державної політики в галузі вищої освіти (Закон України 

«Про вищу освіту»).   

46. Розвиток принципу природовідповідності виховання (А.Я. Коменський, 

Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці). 

47. Роль братських шкіл України у ХV–ХVІІІ ст. у розвитку національної 

освіти. 

48. Самостійна навчальна робота студента, завдання, організація. 

49. Спостереження, їх різновиди, умови здійснення. 

50. Сутність процесу навчання, його функції, структура. 

51. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у провідних країнах 

світу. 

52. Сучасні підходи до освіти і виховання в ХХІ столітті. 

53. Творчий розвиток особистості в процесі навчання. 

54. Теорія вільного виховання Жан-Жака Руссо. 

55. Тестування, відмінність між методами тестування і анкетування.   

56. Українська родинна педагогіка 

57. Формування моральних ціннісних орієнтацій сучасних школярів. 

58. Шляхи використання надбань народної педагогіки у виховному 

процесі. 

59. Шляхи підвищення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

60. Шляхи формування педагогічної майстерності вчителя. 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Методика навчання іноземних мов в ЗЗСО та ЗВО 

1. Цілі навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО; іншомовна 

комунікативна компетентність, її зміст і структура. 

2. Зміст навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО; компоненти змісту 

навчання ІМ і культур у ЗЗСО/ЗВО. 

3. Засоби навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО; типи і види 

засобів навчання; характеристика нетехнічних і технічних засобів 

навчання іноземних мов і культур. 

4. Проблема підручника і навчально-методичного комплексу (НМК) 

з іноземної мови; НМК з іноземних мов і культур, їх склад і структура. 

підручник – основний засіб навчання ІМ і культур; аналіз і вибір НМК 

для  ЗЗСО/ЗВО. 

5. Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних 

ступенях навчання іноземних мов і культур. 

6. Види технічних засобів зорової і слухової наочності, мета 

їх використання на різних ступенях навчання  іноземних ІМ і культур. 

7. Методика застосування різних засобів навчання на різних етапах 

навчання іноземних мов і культур.  

8. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчанні ІМ і культур. 

9. Система вправ для навчання іноземних мов і культур у ЗЗСО/ЗВО; 

Поняття про систему вправ та її компоненти (підсистеми, групи, 

підгрупи). Особливості комунікативних вправ для формування 

іншомовної комунікативної компетентності в ЗЗСО/ЗВО. 

10. Вправа/завдання як засіб формування іншомовної комунікативної 

компетентності в ЗЗСО/ЗВО; класифікація вправ, різні підходи до 

класифікації, критерії класифікації вправ. 

11. Типи і види вправ, їх організація у комплекси, серії для формування 

іншомовної комунікативної компетентності в ЗЗСО/ЗВО. 

12. Цілі і завдання навчання лексики у ЗЗСО/ЗВО; складники іншомовної 

лексичної компетентності; особливості формування іншомовної 

лексичної компетентності у  ЗЗСО/ЗВО. 

13. Активний, пасивний лексичний мінімум і потенційний словник. 

14.  Характеристика продуктивних і рецептивних лексичних навичок, етапи 

їх формування. 

15.  Прийоми й засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації 

нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології 

лексики і типу навчального закладу.  

16. Вправи для формування іншомовної продуктивної та  рецептивної 

лексичної компетентності та  потенціального словника учня/студента, їх 

цілі, типи і види та режими виконання. 

17. Цілі і завдання навчання фонетики у ЗЗСО/ЗВО; характеристика 

фонетичної і фонологічної підсистем ІМ; складники іншомовної 

фонетичної компетентності. 



18.  Роль і місце інтонаційних і слухо-вимовних навичок у формуванні 

іншомовної комунікативної компетентності. 

19.  Роль фонетичних знань і фонетичної усвідомленості у процесі 

формування іншомовної фонетичної компетентності. 

20.  Характеристика рецептивних і репродуктивних інтонаційних та слухо-

вимовних навичок; вправи для формування (ре-)продуктивної фонетичної 

компетентності, їх цілі, типи і види та режими виконання. 

21. Вправи для формування рецептивної фонетичної компетентності, їх цілі, 

типи і види та режими виконання; особливості формування іншомовної 

фонетичної компетентності у  ЗЗСО/ЗВО.  

22. Цілі і завдання навчання граматики у ЗЗСО/ЗВО; складники іншомовної 

граматичної компетентності; собливості формування іншомовної 

граматичної компетентності у ЗЗСО/ЗВО. 

23.  Шляхи оволодіння граматичним матеріалом (дедуктивний та 

індуктивний) і роль граматичних знань та граматичної усвідомленості у 

процесі формування іншомовної граматичної компетентності. 

24. Характеристика продуктивних і рецептивних граматичних навичок, етапи 

їх формування; вправи для формування (ре-)продуктивної та рецертивної 

граматичної компетентності, їх цілі, типи і види та режими виконання.  

25. Цілі і завдання навчання техніки читання/письма у ЗЗСО/ЗВО; складники 

іншомовної компетентності у техніці читання/письма;  

26. Роль і місце навичок техніки читання/письма у навчанні іноземної мови; 

характеристика навичок техніки читання/письма;  

27. Вправи для формування іншомовної компетентності у техніці читання / 

письма, їх типи і види, цілі та режими виконання. 

28. Цілі і завдання навчання аудіювання у ЗЗСО/ЗВО; складники іншомовної 

компетентності в аудіюванні. Особливості формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні у ЗЗСО/ЗВО. 

29. Загальна характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння; фактори, що впливають на якість аудіювання; класифікація видів 

аудіювання і типи аудіотекстів; вимоги до текстів для навчання 

аудіювання в ЗЗСО/ЗВО. 

30. Вправи і завдання для формування іншомовної компетентності 

в аудіюванні. 

31. Цілі і завдання навчання діалогічного і монологічного мовлення 

у ЗЗСО/ЗВО складники іншомовної компетентності в говорінні; 

особливості формування іншомовної компетентності в говорінні 

у ЗЗСО/ЗВО. 

32.  Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння; монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, 

психологічні й лінгвістичні особливості (у порівнянні). 

33. Функціональні типи монологів і діалогів; етапи й одиниці навчання 

діалогічного і монологічного мовлення. 

34.  Вправи і завдання для формування компетентності у діалогічному 

і монологічному мовленні та використання різних видів опор; навчально-



комунікативна мовленнєва ситуація і способи її створення; рольова гра 

і методика її організації та проведення. 

35. Цілі і завдання формування іншомовної компетентності у читанні 

у ЗЗСО/ЗВО; складники іншомовної компетентності у читанні; 

особливості формування іншомовної компетентності у читанні у 

ЗЗСО/ЗВО. 

36. Загальна характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності 

та вміння; класифікація видів читання і типи текстів для читання. 

37.  Вправи і завдання для формування іншомовної компетентності в читанні, 

їх цілі, типи і види та режими виконання. 

38. Вимоги до текстів для навчання читання; позааудиторне та індивідуальне 

читання: відбір текстів, засоби і форми контролю.  

39. Цілі і завдання формування іншомовної компетентності у письмі 

у ЗЗСО/ЗВО; складники іншомовної компетентності у письмі; 

особливості формування іншомовної компетентності у письмі 

у ЗЗСО/ЗВО. 

40. Загальна характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності 

та вміння; жанри і типи писемних текстів. 

41.  Етапи навчання письма і стандарти створення писемних текстів різних 

жанрів і типів; вправи і завдання для формування компетентності 

у письмі: їх цілі, типи і види та режими виконання;  

42. Цілі і завдання формування  компетентності у перекладі у  ЗЗСО/ЗВО; 

складники  компетентності у перекладі; особливості формування 

компетентності у перекладі у ЗЗСО/ЗВО. 

43. Загальна характеристика перекладу як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння; типи перекладу; етапи навчання прекладу.  

44. Вправи і завдання для формування компетентності у перекладі: їх цілі, 

типи і види та режими виконання.  

45. Цілі і завдання формування лінгвосоціокультурної компетентності 

у ЗЗСО/ЗВО; складники лінгвосоціокультурної компетентності; 

особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності 

у ЗЗСО/ЗВО. 

46.  Етапи формування лінгвосоціокультурної компетентності; вправи 

і завдання для інтегрованого формування лінгвосоціокультурної 

компетентності.   

47. Цілі і завдання формування навчально-стратегічної компетентності 

у ЗЗСО/ЗВО; загальна характеристика навчально-стратегічної 

компетентності; складники навчально-стратегічної  компетентності; 

вправи і завдання для інтегрованого формування навчально-стратегічної 

компетентності та їх особливості; особливості формування навчально-

стратегічної  компетентності у ЗЗСО/ЗВО. 

48. Загальна характеристика процесу навчання іноземних мов і культур на 

сучасному етапі: навчання ІМ і культур у ЗЗСО/ЗВО і його цілі;  ступені 

навчання і рівні оволодіння іншомовною комунікативною 

компетентністю та її складниками.   



49. Інтегроване навчання ІМ і культур; професійна спрямованість навчання 

ІМ і культур; особливості навчання і вивчення ІМ і культур у ЗЗСО/ЗВО. 

50. Урок/практичне заняття як основна форма освітньо-виховного процесу 

з іноземної мови: специфіка інтегрованого уроку/практичного заняття, 

вимоги до сучасного уроку/практичного заняття з ІМ і культури. 

51.  Типологія уроків/практичних занять; структура уроків/практичних 

занять з ІМ і культур різних типів. 

52. Планування освітнього процесу з іноземної мови і культури: типи і види 

планів; структура планів; компоненти й фази плану уроку/практичного 

заняття; особливості планування на різних ступенях навчання 

у ЗЗСО/ЗВО. 

53. Організація і реалізація контролю на уроках / практичних заняттях 

з іноземної мови і культури: об’єкти і цілі контролю; види та  форми 

контролю; кредитно-модульна система оцінювання; критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів/студентів. 

54. Шляхи інтенсифікації освітнього процесу з іноземної мови і культури: 

завдання і зміст інтенсифікації навчання; прийоми навчання, що 

дозволяють реалізувати принцип колективної взаємодії; автономізація 

навчання; індивідуалізація навчання. 

55. Самостійна позааудиторна робота з іноземної мови і культури: роль, цілі 

та завдання самостійної позакласної/позааудиторної роботи з ІМ 

і культури; форми і зміст самостійної позакласної/позааудиторної роботи 

з ІМ і культури.  

56. Методи навчання іноземних мов і культур. 

57. Перекладні методики навчання: граматико-перекладний метод; 

текстуально-перекладний метод; критичний аналіз перекладних методів; 

еволюція перекладних методів. 

58. Методи періоду Реформи: прямі методи в Україні і за кордоном: основні 

представники цих методів, цілі, зміст, принципи та прийоми навчання; 

варіанти прямих методів і їх критичний аналіз; метод Г. Палмера; метод 

М. Уеста; неопрямізм; модифіковані варіанти прямого методу. 

59. Методи навчання іноземних мов і культур після другої світової війни: 

аудіо-візуальний метод; аудіо-лінгвальний метод; змішані методи 

навчання; методичні погляди Ч. Фріза і Р. Ладо; комунікативні методи 

навчання; інтенсивні методи навчання. 

60. Сучасні методи навчання іноземних мов і культур: метод повної фізичної 

реакції; драматико-педагогічний метод; «мовчазний метод»; груповий 

метод; ігровий метод; метод проектів. 
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Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/journal/35190  

• Journal of Research in Applied Linguistics | ICI Journals Master  List 

http://www.scirp.org/journal


Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/journal/35190  

• Applied Linguistics Research Journal 

Режим доступу: www.alrjournal.com/ 

• International Journal of Applied Linguistics  

Режим доступу: https://benjamins.com/catalog/itl 

• Journal of Research in Applied Linguistic Studies  

Режим доступу: https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/.../zsk 

• Journal of Applied Linguistics and Language Research | RG Journal. 

Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/journal/2376760X_Journal_of... 

• International Journal of Foreign Language Teaching and Research 

Режим доступу: jfl.iaun.ac.ir/ 

• Journal of Language Teaching and Research 

Режим доступу: www.academypublication.com/jltr/  

• Language Teaching Research: SAGE Journals 

Режим доступу: https://journals.sagepub.com/home/ltr 

• Open-Access Research in English Language Teaching  

Режим доступу: 

https://openaccessresearchinenglishlanguageteaching.wordp 

Research in the Teaching of English | RG Journal Impact Rankings ...  

Режим доступу: https://www.researchgate.net/journal/0034 

527X_Research_i... 

• International Journal of Research in English Education 

Режим доступу: ijreeonline.com/ 

 

Вебінари з проблем реалізації дослідження в галузі методики 

навчання іноземних мов 

• Webinars - Research in Practice 

Режим доступу: https://www.rip.org.uk › Events & Online Learning  

• Research Webinars - Teaching Council 

Режим доступу: https://www.teachingcouncil.ie/.../Research... 

/Research-Web... 

• Webinars - Elsevier 

Режим доступу: https://www.elsevier.com › All Solutions › SSRN 

• Webinars for teachers - Cambridge English 

Режим доступу: https://www.cambridgeenglish.org/teaching 

english/resources-for-teachers/webinars/ 

• Free webinars for teachers | British Council 

Режим доступу: https://www.britishcouncil.me/en/teach/webinars  

• Webinars - | TeachingEnglish | British Council | BBC 

Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/events/webinars 

• Webinars | Oxford University Press 

 Режим доступу: https://elt.oup.com/feature/global/webinars 

• Free Webinars on ELT - Macmillan English 

Режим доступу: http://www.macmillanenglish.com/webinars/ 

https://www.researchgate.net/journal/2376
https://openaccessresearchinenglishlanguageteaching.wordp/
https://www.researchgate.net/journal/0034
https://www.teachingcouncil.ie/.../Research
https://www.cambridgeenglish.org/teaching


• Free Webinars | EF Teacher Zone 

Режим доступу: https://www.ef.com/wwen/tz/courses/free-webinars/ 

• IATEFL Webinars 

Режим доступу: https://www.iatefl.org/web-events/webinars 

• Webinars For Teachers | Search Webinars For Teachers 

Режим доступу: www.zapmeta.ws/Search/Now 

• TESOL Online Courses - Webinars - TESOL International 

Association 

Режим доступу: https://www.tesol.org/attend-and.../online-courses 

seminars 

• Promoting a Teacher Education Research-Oriented Curriculum ... 

Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/.../320844297_Promoting_a_T... - 

• Mobile Research: Bookmark, Curate, Aggregate, & Annotate ...  

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2Sp_Yp-oR-Q 

• TESOL and Languages Teaching and Research Group | Deakin 

Режим доступу: https://www.deakin.edu.au › School of Education ›  

Research 

 

https://www.tesol.org/attend-and.../online-courses

