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Програма призначається вступникам до аспірантури зі спеці
альності 13.00.02 – “Теорія і методика навчання: іноземні мови”.
Її основна мета – визначення глибини методичної підготовки
вступника до аспірантури, його наукового і культурного світо
гляду, рівня підготовки до самостійної науководослідницької
діяльності. Програма містить матеріал з проблем загальної і
спеціальних методик навчання іноземних мов і культур у загаль
ноосвітніх і вищих навчальних закладах. Вона охоплює такі
розділи: вимоги до вступників до аспірантури на іспиті; порядок
проведення, структура, зміст вступного іспиту; критерії оці
нювання знань і вмінь вступників до аспірантури; інформа
ційний обсяг теоретичної і практичної підготовки; вимоги до
реферату; рекомендована література.
Ключові слова: аспірантура, іноземні мови, методична підго
товка, програма, реферат, теорія і методика навчання.
Ніколаєва С.Ю. Программа вступительного экзамена в аспи
рантуру по специальности 13.00.02 – “Тоория и методика
обучения: иностранные языки”
Программа предназначается поступающим в аспирантуру по
специальности 13.00.02 – “Теория и методика обучения: ино
странные языки”. Ее основная цель – определение глубины
методической подготовки соискателя, его научного и культур
ного мировоззрения, уровня подготовки к самостоятельной на
учноисследовательской деятельности. Программа содержит
материал по проблемам общей и специальных методик обу
чения иностранным языкам в общеобразовательных и высших
учебных заведениях. Она включает следующие разделы: тре
бования к поступающим в аспирантуру на экзамене; порядок
проведения, структура, содержание вступительного экзамена;
критерии оценивания знаний и умений поступающих в аспи
рантуру; информационный объём теоретической и практичес
кой подготовки; требования к реферату; рекомендуемая
литература.
Ключевые слова: аспирантура, иностранные языки, мето
дическая подготовка, программа, реферат, теория и методика
обучения.
Nikolaeva S. Yu. The Postgraduate studies entrance exam
program in the speciality 13.00.02 – “Theory and methods of
teaching: foreign languages”
The program is adressed to the postgraduate course entrants in the
speciality 13.00.02 – “Theory and methods of teaching: foreign
languages”. Its main purpose – to examine the depth of the applicant’s
methodological background, his/her scientific and cultural outlook,
readiness for independent scientific research. The program includes
themes on general and special methods of teaching foreign
languages at secondary and higher education institutions. It is divided
into the following sections: exam requirements for admission to the
postgraduate course of study; entrance exam procedure, structure
and contents; applicants’ knowledge and skills evaluation criteria;
the volume of theoretical and practical training; the essay
requirements; recommended literature.
Keywords: foreign languages, methodological training, program,
theory and methods of teaching, postgraduate course of study
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Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà
Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності
13.00.02 – Теорія і методика навчання: іноземні
мови – має на меті визначення глибини методич&
ної підготовки вступника до аспірантури (далі:
ВА), його наукового і культурного світогляду, рів&
ня підготовки до самостійної науково&дослідниць&
кої діяльності. Складання вступного іспиту з мето&
дики є обов’язковим для вступу до аспірантури.
Для успішного складання іспиту ВА необхід&
но продемонструвати розуміння ключових про&
блем історії і сучасного стану навчання інозем&
них мов і культур в Україні та за рубежем, а також
уміння виділяти ключові проблеми в обраній га&
лузі дослідження. Розв’язання методичних пи&
тань має ґрунтуватися на сучасних досягненнях
лінгвістики, психології, психолінгвістики, педа&
гогіки, культурології тощо.
Особа, що складає вступний іспит, повинна
знати програми з іноземних мов і культур для різ&
них типів загальноосвітніх/вищих навчальних
закладів, чинні підручники чи навчально&мето&
дичні комплекси з іноземних мов і культур. Крім
того, вимагається знання публікацій періодики.
ВА має продемонструвати як володіння практи&
кою навчання іноземних мов і культур у певному
типі навчального закладу, так і вміння викласти
ключову проблему свого дослідження.
Програма містить питання з проблем загаль&
ної і спеціальної методик навчання іноземних
мов і культур.
Вступний іспит зі спеціальності 13.00.02 –
“Теорія і методика навчання: іноземні мови”
покликаний перевірити у ВА:
 рівень сформованості методичної компетент&
ності;
 рівень сформованості загальної іншомовної
комунікативної компетентності;
 рівень сформованості професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності;
 рівень сформованості дослідницької компе&
тентності;
 рівень сформованості ключових компетент&
ностей.
Для проведення вступного іспиту і захисту нау&
кового реферату створюється державна комісія
у складі голови і членів комісії (екзаменаторів з
методики навчання іноземних мов і культур).
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До складання вступного іспиту допускаються ВА,
які виконали у повному обсязі програму підготовки з
методики навчання іноземних мов і культур на рівні
вищої освіти спеціаліст/магістр.
Вступний іспит проводиться державною та інозем&
ними мовами.

1 . Âèìîãè äî âñòóïíèê³â äî àñï³ðàíòóðè íà ³ñïèò³
На вступному іспиті здобувачі повинні продемон&
струвати глибокі знання теоретичних основ методики
навчання іноземних мов і культур, показати володіння
методичними вміннями, науковий підхід до розв’я&
зання практичних проблем виховання та освіти учнів
і студентів.
Головною вимогою вступного іспиту до рівня тео&
ретичної підготовки ВА є ґрунтовне знання ними
провідних концептуальних теорій навчання і вихо&
вання, усвідомлення ролі і значення психолого&педа&
гогічних наук в їх майбутній професійній і науковій
діяльності. Відповідь ВА на іспиті повинна підтвер&
дити повноту їхніх знань категорійно&понятійного
апарату з методики навчання іноземних мов і культур,
нових підходів до трактування окремих понять, розу&
міння їхньої сутності, а також знання фактів, термі&
нології, структур, принципів, законів, закономір&
ностей, методів і засобів навчання.
ВА повинен також продемонструвати здатність ана&
лізувати й будувати реальний освітньо&виховний про&
цес з методичної точки зору, показати знання педаго&
гічних і психологічних явищ та процесів, діапазон во&
лодіння вміннями й навичками операційного рівня,
методичну грамотність, зокрема сформованість гнос&
тичних, конструктивно&планувальних, проектуваль&
них, комунікативно&навчальних і дослідницьких умінь.
В узагальненому вигляді вступники до аспіран&
тури повинні
знати:
 основні поняття і категорії методики навчання
іноземних мов і культур;
 навчально&методичні комплекси з іноземних мов і
культур;
 теорію вправ для навчання іноземних мов і культур;
 сучасні підходи до формування іншомовної кому&
нікативної компетентності;
 інноваційні методичні технології навчання іно&
земних мов і культур;
 форми, види і способи контролю та оцінювання
рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгво&
соціокультурної і навчально&стратегічної компе&
тентностей;
 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.

вміти :
 визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, ме&
тоди і прийоми навчання іноземних мов і культур;
 аналізувати, обирати й ефективно використову&
вати навчально&методичні комплекси з іноземних
мов і культур;
 аналізувати, обирати й ефективно використову&
вати вправи різних типів і видів;
 формувати іншомовну комунікативну компетент&
ність;
 використовувати у процесі формування іншомов&
ної комунікативної компетентності інноваційні
методичні технології;
 контролювати й оцінювати рівень сформованості
усіх складників іншомовної комунікативної ком&
петентності;
 планувати й реалізовувати різні форми організації
освітньо&виховного процесу з іноземної мови і
культури у навчальних закладах різних типів.

2 . Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ, ñòðóêòóðà, çì³ñò âñòóïíîãî
³ñïèòó ³ êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ çíàíü òà âì³íü
âñòóïíèê³â äî àñï³ðàíòóðè
2.1. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ âñòóïíîãî ³ñïèòó

Вступний іспит зі спеціальності 13.00.02 – “Теорія
і методика навчання: іноземні мови” для ВА прово&
диться відповідно до програми, затвердженої вченою
радою університету.
Вступний іспит проводиться за екзаменаційними
білетами; складається із двох частин: перша – від&
повіді на обов’язкові й додаткові запитання; друга –
захист заздалегідь поданого і прорецензованого
реферату.
ВА бере екзаменаційний білет у присутності голови
екзаменаційної комісії та членів (екзаменаторів) з
методики навчання іноземних мов і культур. Про
взятий ВА номер білета робиться запис у протоколі.
Для підготовки відповіді ВА використовує екза&
менаційні бланки, які зберігаються після екзамену
протягом року.
Разом з білетом ВА одержує свій реферат і рецензію
на нього. ВА знайомиться з рецензією і готується до
захисту своїх наукових поглядів, викладених у рефераті.
На екзамені ВА дається 1&а година на підготовку
відповіді та ознайомлення з рецензією на реферат.
Оцінювання відповідей і реферату здійснюється
згідно з критеріями, визначеними у програмі вступ&
ного іспиту.
Оцінка за іспит виставляється після його закін&
чення на основі оцінок, отриманих ВА за відповіді на
питання білета і захист реферату відповідно до
критеріїв, які визначені програмою іспиту. Оцінки
оголошуються головою екзаменаційної комісії в
присутності усіх членів (екзаменаторів) комісії і ВА,
які складали іспит.
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Рівень підготовки ВА оцінюється в національній
4&бальній шкалі – “відмінно” (“5”), “добре” (“4”),
“задовільно” (“3”), “незадовільно” (“2”) та за шкалою
ЄКТС (A, B, C, D, E, F).
2.2. Ñòðóêòóðà ³ çì³ñò âñòóïíîãî ³ñïèòó

Вступний іспит складається із двох частин.
2.2.1. Перша частина іспиту: усні відповіді на
питання білета і виконання практичного завдання.
Екзаменаційний білет містить три питання у від&
повідності до програми. Екзаменатори можуть ста&
вити додаткові запитання лише згідно програми.
Об’єкт контролю – рівень засвоєння теоретичних
знань та володіння професійно&методичними вмін&
нями, сформованими у ВА в результаті вивчення обо&
в’язкової програми з методики навчання іноземних
мов і культур.
Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами,
яка передбачає відповідь ВА на питання екзаме&
наційного білета і виконання практичного завдання.
Приклади теоретичних питань
 Засоби формування іншомовної комунікативної
компетентності. Вимоги до навчально&методичного
комплексу для навчання іноземної мови і культури.
 Методи формування іншомовної компетентності
у техніці читання.
 Тестовий контроль у формуванні іншомовної кому&
нікативної компетентності. Типи і види тестових
завдань.
Критерії оцінювання:
Відповіді на перше і друге питання оцінюються за
критеріями:
 відповідність змісту;
 повнота і ґрунтовність викладу;
 доказовість викладу;
 термінологічна коректність;
 наукова обгрунтованість.
Приклади практичних завдань
 Наведіть приклад умовно&комунікативної вправи
для формування іншомовної компетентності у
монологічному мовленні.
 Наведіть приклад комунікативної вправи для фор&
мування іншомовної компетентності в діалогіч&
ному мовленні.
 Наведіть приклад тестового завдання альтернатив&
ного вибору для контролю рівня розвитку вмінь
читання.
Критерії оцінювання:
 точність виконання (відповідність інструкції);
 повнота виконання;
 самостійність виконання;
 обгрунтованість виконання.
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2.2.3. Друга частина іспиту: усний захист вступни&
ком до аспірантури підготовленого наукового рефера&
ту з опорою на одержану ним рецензію.
Тему реферату ВА обирає самостійно у відповід&
ності до проблеми його дослідження. Підготовлений
реферат подається на рецензування за місяць до
проведення вступного іспиту.
Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами,
яка передбачає короткий виклад ВА його поглядів на
обрану проблему дослідження і відповіді на заува&
ження рецензента реферату.
Детальніше дивись підрозділ 5 “Вимоги до реферату
для складання вступного іспиту”.
2.3. Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ îêðåìèõ â³äïîâ³äåé âñòóïíèê³â äî
àñï³ðàíòóðè

Екзаменаційні питання розроблені на основі чин&
ної програми вступного іспиту з дисципліни “Мето&
дика навчання іноземних мов і культур” і мають на
меті комплексну перевірку теоретичної і практичної
підготовленості ВА до реалізації дослідження з мето&
дики навчання іноземних мов і культур.
Кожний ВА має відповісти на два теоретичні пи&
тання, виконати практичне завдання і захист проре&
цензованого реферату.
Максимальна кількість балів за виконання усіх
завдань становить 100 балів, з них 20 балів – за перше
питання, 20 балів – за друге питання, 20 балів за
практичне завдання та 40 балів – за захист реферату.
№ Номер/тип
з/п запитання/
завдання

Перше
теоре&
1 тичне
питання

Друге
теоре&
2 тичне
питання

Прак&
3 тичне
завдання

Макс.
кть
балів

20

20

20

4 Захист
реферату

40

Разом

100

Критерії оцінювання

Оцінка
в балах

 відповідність змісту
 повнота і ґрунтовність
викладу
 доказовість викладу
 термінологічна
коректність
 наукова обгрунтованість

04
04

 відповідність змісту
 повнота і ґрунтовність
викладу
 доказовість викладу
 термінологічна
коректність
 наукова обгрунтованість

04
04






точність виконання
повнота виконання
самостійність виконання
обгрунтованість
виконання

05
05
05
05

 самостійність у розробці
проблеми
 якість оформлення
 повнота презентації
 оцінка рецензента

0  10

04
04
04

04
04
04

0  10
0  10
0  10
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2.4. Êðèòåð³¿ êîìïëåêñíîãî îö³íþâàííÿ
â³äïîâ³äåé âñòóïíèê³â äî àñï³ðàíòóðè

Складовими підсумкового оціню&
вання є:
 оцінка в балах за відповідь на перше
питання;
 оцінка в балах за відповідь на друге
питання;
 оцінка в балах за виконання практич&
ного завдання;
 оцінка в балах за захист реферату.
На вступному іспиті оцінювання рів&
ня навчальних досягнень ВА з методики
навчання іноземних мов і культур здійс&
нюється за відповідною кількістю балів
за шкалою ЄКТС та національною
шкалою. Отримана оцінка в балах є су&
мою оцінок у балах за виконання усіх
завдань (наприклад, на іспиті ВА отри&
мав такі оцінки в балах: оцінку в балах
за виконання першого завдання – 15,
оцінку в балах за виконання другого
завдання – 10, оцінку в балах за вико&
нання третього завдання – 20, оцінку в
балах за виконання четвертого завдання
– 30, разом – 75 балів. За шкалою оці&
нювання: ЄКТС – С, національною –
“добре”).

Міністерство освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
Затверджую
Проректор з наукової роботи
_______________ / ПІБ /
________________/ підпис /
“__” ______________ 200_ р.

Спеціальність 13.00.02 “Теорія і методика навчання: іноземні мови”
Вступний іспит до аспірантури
Навчальна дисципліна: Методика навчання іноземних мов і культур
Екзаменаційний білет № __
1. Експеримент у методиці навчання іноземних мов і культур.
Структура, фази, гіпотеза методичного експерименту.
2. Методика формування іншомовної лексичної компетентності.
3. Наведіть приклад умовно&комунікативної вправи для формування
іншомовної граматичної компетентності.
4. Обговорення і захист реферату.
Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземних мов і культур
та інформаційнокомунікаційних технологій
Протокол № __ від ______200_р.
Завідувач кафедри
________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Міністерство освіти і науки України
Київський національний лінгвістичний університет
Затверджую
Проректор з наукової роботи
________________/ ПІБ /
_______________ /підпис/
“__” ___________ 200_ р.

Шкали оцінювання:
національна та ЄКТС

Спеціальність 13.00.02 “Теорія і методика навчання: іноземні мови”

Оцінка в балах
за виконані
перше і друге
кваліфікаційні
завдання

Оцінка
ЄКТС

Оцінка
за національною
шкалою

90–100

А

Відмінно

82–89

B

75–81

C

66–74

D

60–65

E

0–59

F

Вступний іспит до аспірантури
Навчальна дисципліна: Методика навчання іноземних мов і культур
Екзаменаційний білет № __

Добре
Задовільно
Незадовільно

Рішення екзаменаційної комісії про
оцінку знань, виявлених при складанні
іспиту, приймається на закритому засі&
данні комісії відкритим голосуванням
звичайною більшістю голосів членів
комісії, які брали участь в її засіданні.
При однаковій кількості голос голови
комісії є вирішальним.
2.5. Çðàçêè åêçàìåíàö³éíèõ á³ëåò³â

1. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов і куль&
тур: вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчи&
телів/викладачів, наукове спостереження.
2. Формування іншомовної граматичної компетентності. Ознайом&
лення з граматичними структурами пасивного граматичного
мінімуму.
3. Наведіть приклад тестового завдання перехресного вибору з
використанням серії малюнків для контролю рівня сформованості
лексичних навичок аудіювання.
4. Обговорення і захист реферату.
Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземних мов
і культур та інформаційнокомунікаційних технологій
Протокол № __ від ______200_р.
Завідувач кафедри

________________

___________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)
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3. ²íôîðìàö³éíèé îáñÿã äèñöèïë³íè
Навчальна дисципліна “Методика навчання іно&
земних мов і культур у загальноосвітніх (ЗНЗ) і вищих
навчальних закладах (ВНЗ) ” складається із трьох
змістових модулів:
1) Теоретичні основи методики навчання іноземних
мов (ІМ) і культур.
2) Методика формування іншомовної комунікатив&
ної компетентності.
3) Організація навчання іноземних мов і культур
у ЗНЗ/ ВНЗ.

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.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Теоретичні основи методики навчання
іноземних мов і культур
Цілі навчання іноземних мов і культур у ЗНЗ/ВНЗ:
 формування вторинної мовної особистості, навчан&
ня ІМ як оволодіння іншомовною культурою в
чотирьох аспектах: навчальному, пізнавальному,
виховному, розвивальному;
 комплексна реалізація цілей навчання ІМ і культур
у ЗНЗ/ВНЗ у процесі навчання і вивчення ІМ;
 іншомовна комунікативна компетентність; її зміст
і структура.
Зміст навчання іноземних мов і культур у ЗНЗ/ВНЗ:
 компоненти змісту навчання ІМ і культур;
 відбір основних компонентів змісту навчання:
мовного і мовленнєвого матеріалу, текстів, комуні&
кативних намірів і типових ситуацій спілкування;
 проблема відбору лінгвосоціокультурного матеріалу.
Засоби навчання іноземних мов і культур у ЗНЗ/ВНЗ:
 типи і види засобів навчання;
 характеристика нетехнічних і технічних засобів
навчання.
Проблема підручника і навчальнометодичного ком
плексу з іноземної мови:
 навчально&методичні комплекси (НМК) з інозем&
них мов і культур, їх склад і структура;
 підручник – основний засіб навчання ІМ і культур;
 аналіз і вибір НМК для ЗНЗ/ВНЗ;
 характер творчої діяльності викладача при вико&
ристанні НМК.
Використання технічних засобів зорової і слухової наоч
ності 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&комуні&
каційних технологій у навчанні ІМ і культур.
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Гностичні вміння
опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з
метою глибокого осмислення методики як науки
та основних напрямів її розвитку;
аналізувати структуру і зміст програм з іноземної
мови для ЗНЗ/ВНЗ;
аналізувати структуру й компоненти НМК та мето&
дичних концепцій, які покладені в їх основу;
орієнтуватися в кінцевих і проміжних вимогах про&
грами щодо динаміки формування в учнів/студен&
тів іншомовної комунікативної компетентності;
співвідносити кінцеві цілі навчання і вимоги про&
грами з конкретними умовами навчання у ЗНЗ/ВНЗ;
аналізувати вправи/завдання, які пропонуються
у підручнику/НМК, визначати їх цілі, типи і види
та режими виконання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Методика формування іншомовної комунікативної
компетентності

Формування іншомовної лексичної компетентності:
 цілі і завдання навчання лексики у ЗНЗ/ ВНЗ;
 складники іншомовної лексичної компетентності;
 характеристика лексичної підсистеми іноземної
мови;
 роль лексичних знань і лексичної усвідомленості
у процесі формування іншомовної лексичної ком&
петентності;
 активний, пасивний лексичний мінімум і потен&
ційний словник;
 характеристика продуктивних і рецептивних лек&
сичних навичок, етапи їх формування;
 прийоми і засоби семантизації нових лексичних
одиниць та презентації нового лексичного матері&
алу 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;
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 вправи для формування потенціального словника
учня/студента;
 особливості формування іншомовної лексичної
компетентності у ЗНЗ/ВНЗ.
Формування іншомовної фонетичної компетентності:
 цілі і завдання навчання фонетики у ЗНЗ/ВНЗ;
 характеристика фонетичної і фонологічної під&
систем ІМ; лінгвістична і “педагогічна” фонетика;
 складники іншомовної фонетичної компетентності;
 роль і місце інтонаційних та слухо&вимовних нави&
чок у формуванні іншомовної комунікативної
компетентності;
 роль фонетичних знань і фонетичної усвідом&
леності у процесі формування іншомовної фоне&
тичної компетентності;
 характеристика рецептивних і репродуктивних
інтонаційних та слухо&вимовних навичок;
 вправи для формування (ре&)продуктивної фоне&
тичної компетентності, їх цілі, типи і види та режи&
ми виконання;
 вправи для формування рецептивної фонетичної
компетентності, їх цілі, типи і види та режими ви&
конання;
 особливості формування іншомовної фонетичної
компетентності у ЗНЗ/ВНЗ.
Формування іншомовної граматичної компетентності:
 цілі і завдання навчання граматики у ЗНЗ/ВНЗ;
 характеристика граматичної підсистеми іноземної
мови; лінгвістична і “педагогічна” граматики;
 складники іншомовної граматичної компетент&
ності;
 шляхи оволодіння граматичним матеріалом (де&
дуктивний та індуктивний) і роль граматичних
знань та граматичної усвідомленості у процесі фор&
мування іншомовної граматичної компетентності;
 характеристика продуктивних і рецептивних гра&
матичних навичок, етапи їх формування;
 вправи для формування (ре&)продуктивної грама&
тичної компетентності, їх цілі, типи і види та ре&
жими виконання;
 вправи для формування рецептивної граматичної
компетентності, їх цілі, типи і види та режими ви&
конання;
 особливості формування іншомовної граматичної
компетентності у ЗНЗ/ВНЗ.
Формування іншомовної компетентності у техніці
читання/письма:
 цілі і завдання навчання техніки читання/письма
у ЗНЗ/ВНЗ;
 характеристика графічної та орфографічної під&
систем 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 ком&
петентності у техніці читання/письма;
 вправи для формування іншомовної компетент&
ності у техніці читання/ письма, їх типи і види,
цілі та режими виконання.
Формування іншомовної компетентності в аудіюванні:
 цілі і завдання навчання аудіювання у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика аудіювання як виду мов&
леннєвої 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 компетент&
ності в аудіюванні у ЗНЗ/ВНЗ.
Формування іншомовної компетентності в говорінні:
 цілі і завдання навчання діалогічного і моноло&
гічного мовлення у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика говоріння як виду мов&
леннєвої діяльності та вміння;
 монологічна і діалогічна форми мовлення та їх ко&
мунікативні, психологічні й лінгвістичні особли&
вості (у порівнянні);
 функціональні типи монологів і діалогів;
 складники іншомовної компетентності в говорінні;
 етапи й одиниці навчання діалогічного і моноло&
гічного 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 компетент&
ності в говорінні у ЗНЗ/ВНЗ.
Формування іншомовної компетентності у читанні:
 цілі і завдання формування іншомовної компетент&
ності у читанні у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика читання як виду мовлен&
нєвої 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;
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 позааудиторне та індивідуальне читання: відбір
текстів, засоби і форми контролю;
 особливості формування іншомовної компе&
тентності у читанні у ЗНЗ/ВНЗ.
Формування іншомовної компетентності у письмі:
 цілі і завдання формування іншомовної компетент&
ності у письмі у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика письма як виду мовлен&
нєвої діяльності та вміння;
 складники іншомовної компетентності у письмі;
 жанри і типи писемних текстів;
 етапи навчання письма і стандарти створення пи&
семних текстів різних жанрів і типів;
 вправи і завдання для формування компетентності
у письмі: їх цілі, типи і види та режими виконання;
 особливості формування іншомовної компетент&
ності у письмі у ЗНЗ/ ВНЗ.
Формування компетентності у перекладі:
 цілі і завдання формування компетентності у пе&
рекладі у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика перекладу як виду мов&
леннєвої діяльності та вміння;
 складники компетентності у перекладі;
 типи перекладу;
 етапи навчання перекладу;
 вправи і завдання для формування компетентності у
перекладі: їх цілі, типи і види та режими виконання;
 особливості формування компетентності у пере&
кладі у ЗНЗ/ ВНЗ.
Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компе
тентності:
 цілі і завдання формування лінгвосоціокультурної
компетентності у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика лінгвосоціокультурної
компетентності;
 складники лінгвосоціокультурної компетентності;
 етапи формування лінгвосоціокультурної компе&
тентності;
 вправи і завдання для інтегрованого формування
лінгвосоціокультурної компетентності;
 особливості формування лінгвосоціокультурної
компетентності у ЗНЗ/ ВНЗ.
Формування навчальностратегічної компетентності:
 цілі і завдання формування навчально&стратегічної
компетентності у ЗНЗ/ВНЗ;
 загальна характеристика навчально&стратегічної
компетентності;
 складники навчально&стратегічної компетентності;
 вправи і завдання для інтегрованого формування
навчально&стратегічної компетентності та їх особ&
ливості;
 особливості формування навчально&стратегічної
компетентності у ЗНЗ/ ВНЗ.
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Гностичні вміння
Лексична компетентність:
 визначати цілі та специфіку змісту навчання на
кожному етапі формування лексичної компе&
тентності у ЗНЗ/ВНЗ;
 аналізувати лексичний мінімум для ЗНЗ/ВНЗ і
способи його організації в підручниках;
 класифікувати лексичні одиниці за рівнем мето&
дичних труднощів їх засвоєння;
 аналізувати прийоми і способи семантизації нових
лексичних одиниць з урахуванням методичних
труднощів їх засвоєння;
 аналізувати лексичні вправи у підручниках, визна&
чати їх цілі, типи і види та режими виконання;
 виявляти можливості використання нової лексики
в типових граматичних структурах з урахуванням
засвоєного граматичного матеріалу;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування лексичної компетентності.
Фонетична компетентність:
 визначати цілі, завдання і специфіку змісту на&
вчання фонетики у ЗНЗ/ ВНЗ;
 аналізувати фонетичний мінімум для ЗНЗ/ВНЗ і
способи його організації у підручниках;
 класифікувати фонетичні явища за рівнем мето&
дичних труднощів їх засвоєння;
 визначати об’єкти навчання вимови;
 прогнозувати можливі труднощі засвоєння мате&
ріалу з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки
учнів/студентів;
 аналізувати фонетичні вправи, що пропонуються
в підручнику, визначати їх цілі, типи і види та ре&
жими виконання;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування фонетичної компетентності.
Граматична компетентність:
 визначати цілі, завдання і специфіку змісту на&
вчання граматики у ЗНЗ/ВНЗ;
 аналізувати граматичний матеріал і способи його
організації у підручниках;
 визначати й розподіляти граматичний матеріал за
рівнем методичних труднощів його засвоєння;
 визначати можливості лексичної реалізації нової
граматичної структури з урахуванням засвоєного
словника;
 аналізувати засоби наочності під час подачі та ак&
тивізації нової граматичної структури;
 аналізувати граматичні вправи у підручниках; ви&
значати їх цілі, типи і види та режими виконання;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування граматичної компетентності.
Компетентності у техніці читання і письма:
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 визначати цілі, завдання і специфіку змісту на&
вчання техніки читання і письма у ЗНЗ/ВНЗ;
 визначати об’єкти навчання техніки читання і
письма;
 аналізувати графічний матеріал і способи його
організації у підручниках;
 класифікувати графемно&фонемні зв’язки за рів&
нем методичних труднощів їх засвоєння;
 прогнозувати можливі труднощі навчання техніки
читання і письма з урахуванням рівня мовленнєвої
підготовки учнів/студентів;
 аналізувати вправи для навчання техніки читання
і письма, що пропонуються у підручнику, визна&
чати їх цілі і режими виконання;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування компетентностей у техніці читання/
письма.
Компетентність в аудіюванні:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування компетентності в аудіюванні у ЗНЗ/
ВНЗ;
 аналізувати і критично оцінювати навчальний ма&
теріал з урахуванням можливих труднощів його
сприймання на слух;
 прогнозувати можливі труднощі сприймання мате&
ріалу учнями/студентами конкретного класу/
курсу;
 аналізувати зміст текстів з точки зору їх соціо&
культурних, освітніх і виховних можливостей;
 добирати чи адаптувати аудіотексти з урахуванням
рівня підготовки учнів/студентів згідно з цілями
їх використання;
 аналізувати вправи і завдання для формування
компетентності в аудіюванні, що пропонуються в
підручнику, визначати їх цілі, типи і види та режими
виконання;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування компетентності в аудіюванні.
Компетентність у говорінні:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування компетентності у говорінні у ЗНЗ/ВНЗ;
 аналізувати мовні і психологічні особливості діа&
логічного й монологічного мовлення (у порівнянні);
 визначати сутність діалогічного й монологічного
мовлення;
 виділяти й аналізувати мовні і психологічні труд&
нощі оволодіння учнями/студентами діалогічним
і монологічним мовленням;
 аналізувати вправи і завдання для навчання гово&
ріння у підручнику;
 визначати складність вправ для навчання говорін&
ня, їх цілі, типи і види та функції у загальній системі
вправ;

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування компетентності в говорінні.
Компетентність у читанні:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування компетентності у читанні у ЗНЗ/ВНЗ;
 аналізувати мовний і мовленнєвий матеріал для
читання з урахуванням можливих труднощів його
розуміння;
 прогнозувати можливі труднощі сприймання
матеріалу учнями/студентами конкретного класу/
курсу;
 аналізувати зміст текстів з точки зору їх соціокуль&
турних, освітніх і виховних можливостей;
 добирати чи адаптувати тексти з урахуванням рів&
ня підготовки учнів/студентів згідно з цілями їх
використання;
 аналізувати вправи і завдання для формування
компетентності у читанні в підручнику, визначати
їх цілі, типи і види та режими виконання;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування компетентності у читанні.
Компетентність у письмі:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування компетентності у письмі у ЗНЗ/ВНЗ;
 аналізувати мовні і психологічні особливості письма;
 визначати сутність письма;
 виділяти й аналізувати мовні і психологічні труд&
нощі оволодіння учнями/студентами письмом;
 аналізувати вправи і завдання для навчання пись&
ма у підручнику;
 визначати складність вправ для навчання письма,
їх цілі, типи і види та функції у загальній системі
вправ;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування компетентності у письмі.
Компетентність у перекладі/медіації:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування компетентності у перекладі/медіації
у ЗНЗ/ВНЗ;
 аналізувати мовні, психологічні та психолінгвіс&
тичні особливості перекладу/медіації;
 визначати сутність перекладу/медіації;
 виділяти й аналізувати мовні і психологічні труд&
нощі оволодіння учнями/студентами перекладом/
медіацією;
 аналізувати вправи і завдання для навчання пере&
кладу/медіації у підручнику;
 визначати складність вправ для навчання пере&
кладу/медіації, їх цілі, типи і види та функції у
загальній системі вправ;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з формування компетентності у перекладі/медіації.
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Лінгвосоціокультурна компетентність:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування лінгвосоціокультурної компетент&
ності у ЗНЗ/ ВНЗ;
 аналізувати особливості лінгвосоціокультурної
компетентності;
 визначати сутність лінгвосоціокультурної компе&
тентності;
 виділяти й аналізувати труднощі оволодіння лінг&
восоціокультурною компетентністю;
 аналізувати вправи і завдання для інтегрованого
формування лінгвосоціокультурної компетент&
ності у підручнику;
 визначати складність вправ для інтегрованого фор&
мування лінгвосоціокультурної компетентності; їх
цілі і функції у загальній системі вправ;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з інтегрованого формування лінгвосоціокультурної
компетентності.

сичних одиниць на уроці/практичному занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи подачі та активізації нового лексичного
матеріалу з урахуванням методичних труднощів
його засвоєння;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів подачі та активізації нового лексичного
матеріалу;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до лек&
сичних вправ, способи їх виконання, замінювати
їх при необхідності іншими лексичними вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття що&
до формування лексичної компетентності, вибирати
оптимальну методичну стратегію їх досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування лексичної компе&
тентності.

Навчально+стратегічна компетентність:
 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо
формування навчально&стратегічної компетент&
ності у ЗНЗ/ ВНЗ;
 аналізувати особливості навчально&стратегічної
компетентності;
 визначати сутність навчально&стратегічної компе&
тентності;
 виділяти й аналізувати труднощі оволодіння на&
вчально&стратегічною компетентністю;
 аналізувати вправи і завдання для інтегрованого
формування навчально&стратегічної компетент&
ності у підручнику;
 визначати складність вправ для інтегрованого фор&
мування навчально&стратегічної компетентності;
їх цілі і функції у загальній системі вправ;
 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять
з інтегрованого формування навчально&стратегіч&
ної компетентності.

Фонетична компетентність:
 конкретизувати кінцеву мету програми і форму&
лювати окремі цілі уроку/практичного заняття для
формування і вдосконалення фонетичних навичок
на різних ступенях навчання з урахуванням ре&
зультатів попереднього етапу роботи;
 добирати й розробляти додаткові фонетичні впра&
ви, визначати їх цілі та ефективні способи і режими
виконання відповідно до умов навчання і цілей
уроку/практичного заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію фонетичного матеріалу з урахуванням спе&
цифіки способів та прийомів презентації нового
фонетичного явища на уроці/практичному занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи подачі та активізації нового фонетичного
матеріалу з урахуванням методичних труднощів
його засвоєння;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів подачі та активізації нового фонетичного
матеріалу;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до фоне&
тичних вправ, способи їх виконання, замінювати їх
при необхідності іншими фонетичними вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття щодо
формування фонетичної компетентності, вибирати
оптимальну методичну стратегію їх досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування фонетичної компе&
тентності.

Конструктивнопланувальні вміння
Лексична компетентність:
 конкретизувати кінцеву мету програми і формулю&
вати окремі цілі уроку/практичного заняття для
формування і вдосконалення лексичних навичок
усного і писемного мовлення на різних ступенях
навчання з урахуванням результатів попереднього
етапу роботи;
 добирати й розробляти додаткові лексичні вправи,
визначати їх цілі та ефективні режими виконання
відповідно до умов навчання і цілей уроку/прак&
тичного заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію лексичного матеріалу з урахуванням специ&
фіки способів та прийомів презентації нових лек&
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Граматична компетентність:
 конкретизувати кінцеву мету програми і форму&
лювати окремі цілі уроку/практичного заняття для
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формування і вдосконалення граматичних навичок
усного і писемного мовлення на різних ступенях
навчання з урахуванням результатів попереднього
етапу роботи;
добирати й розробляти додаткові граматичні впра&
ви; визначати їх цілі, ефективні способи і режими
виконання відповідно до умов навчання і цілей
уроку/практичного заняття;
здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію граматичного матеріалу у мовленнєві зразки
і навчально&мовленнєві ситуації з урахуванням спе&
цифіки способів та прийомів презентації нового
граматичного явища на уроці/практичному занятті;
обирати й застосовувати найбільш раціональні
шляхи (індуктивний або дедуктивний), прийоми і
способи подачі та активізації нового граматичного
матеріалу з урахуванням методичних труднощів
його засвоєння;
відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів подачі та активізації нових граматичних
структур;
спрощувати або ускладнювати інструкції до гра&
матичних вправ, способи їх виконання, заміню&
вати їх при необхідності іншими граматичними
вправами;
визначати умови реальної навчальної ситуації, фор&
мулювати цілі уроку/практичного заняття щодо
формування граматичної компетентності, вибирати
оптимальну методичну стратегію їх досягнення;
планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування граматичної компе&
тентності.

Компетентності в техніці читання і письма:
 конкретизувати кінцеву мету програми і форму&
лювати окремі цілі уроку/практичного заняття для
формування навичок техніки читання і письма на
різних ступенях навчання з урахуванням резуль&
татів попереднього етапу роботи;
 добирати й розробляти додаткові вправи для на&
вчання техніки читання і письма, визначати їх цілі
та ефективні способи і режими виконання відпо&
відно до умов навчання і цілей уроку/практичного
заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію навчального матеріалу з урахуванням спе&
цифіки способів та прийомів формування навичок
техніки читання і письма на уроці/практичному
занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи формування навичок техніки читання і
письма з урахуванням методичних труднощів їх
формування;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&

ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів формування навичок техніки читання і
письма;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ
для формування навичок техніки читання і письма;
замінювати їх при необхідності іншими вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття що&
до формування навичок техніки читання і письма,
вибирати оптимальну методичну стратегію їх
досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування компетентностей у
техніці читання / письма.
Компетентності в аудіюванні / читанні:
 конкретизувати кінцеву мету програми і формулю&
вати окремі цілі практичного заняття для форму&
вання компетентностей в аудіюванні / читанні на
різних ступенях навчання з урахуванням резуль&
татів попереднього етапу роботи;
 добирати й розробляти додаткові вправи для на&
вчання аудіювання / читання, визначати їх цілі та
ефективні способи і режими виконання відповідно
до умов навчання і цілей уроку/практичного
заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію текстів для аудіювання / читання на уроці/
практичному занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи навчання аудіювання / читання з ураху&
ванням складності текстів і рівня мовної і мовлен&
нєвої підготовки учнів/студентів;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів формування компетентностей в аудію&
ванні / читанні;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ
для навчання аудіювання / читання, способи їх
виконання, замінювати їх при необхідності іншими
вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття що&
до навчання аудіювання / читання, вибирати опти&
мальну методичну стратегію їх досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування і вдосконалення
компетентностей в аудіюванні / читанні.
Компетентності в говорінні / письмі:
 конкретизувати кінцеву мету програми і форму&
лювати окремі цілі уроку/практичного заняття для
розвитку вмінь говоріння / письма на різних сту&
пенях навчання з урахуванням результатів попе&
реднього етапу роботи;
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 добирати й розробляти додаткові вправи для навчан&
ня говоріння / письма, визначати їх цілі та ефек&
тивні способи і режими виконання відповідно до
умов навчання і цілей уроку/практичного заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію мовного і мовленнєвого матеріалу для на&
вчання говоріння і письма на уроці/практичному
занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи навчання говоріння і письма з урахуван&
ням етапу навчання та рівня мовної і мовленнєвої
підготовки учнів/студентів;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочно&
сті з метою підвищення ефективності способів і при&
йомів формування компетентностей у говорінні /
письмі ;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ
для навчання говоріння / письма, способи їх вико&
нання, замінювати їх при необхідності іншими
вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі практичного заняття щодо на&
вчання говоріння / письма, вибирати оптимальну
методичну стратегію їх досягнення;
 моделювати навчально&мовленнєві ситуації для
навчання діалогічного мовлення та комунікативні
завдання для навчання монологічного мовлення
учнів/студентів;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування і вдосконалення
компетентностей у говорінні / письмі.
Компетентності у перекладі/медіації:
 конкретизувати кінцеву мету програми і форму&
лювати окремі цілі уроку/практичного заняття для
розвитку вмінь перекладу/медіації на різних сту&
пенях навчання з урахуванням результатів попе&
реднього етапу роботи;
 добирати й розробляти додаткові вправи для навчан&
ня перекладу/медіації, визначати їх цілі та ефек&
тивні способи і режими виконання відповідно до
умов навчання і цілей уроку/практичного заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію мовного і мовленнєвого матеріалу для на&
вчання перекладу/медіації на уроці/практичному
занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи навчання перекладу/медіації з урахуван&
ням етапу навчання і рівня мовної і мовленнєвої
підготовки учнів/студентів;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів формування компетентності у перекладі /
медіації;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ
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для навчання перекладу/медіації, способи їх вико&
нання, замінювати їх при необхідності іншими
вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття
щодо навчання перекладу/медіації, вибирати оп&
тимальну методичну стратегію їх досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з формування і вдосконалення
компетентності у перекладі/медіації.
Лінгвосоціокультурна компетентність:
 конкретизувати кінцеву мету програми і формулю&
вати окремі цілі уроку/практичного заняття для ін&
тегрованого формування лінгвосоціокультурної
компетентності на різних ступенях навчання з ура&
хуванням результатів попереднього етапу роботи;
 добирати й розробляти додаткові вправи для ін&
тегрованого формування лінгвосоціокультурної
компетентності, визначати їх цілі та ефективні
способи і режими виконання відповідно до умов
навчання і завдань уроку/практичного заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію навчального матеріалу з урахуванням специ&
фіки способів та прийомів інтегрованого форму&
вання лінгвосоціокультурної компетентності на
уроці/практичному занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи інтегрованого формування лінгвосоціо&
культурної компетентності з урахуванням методич&
них труднощів її формування;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів інтегрованого формування лінгвосоціо&
культурної компетентності;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ
для інтегрованого формування лінгвосоціокуль&
турної компетентності, замінювати їх при необхід&
ності іншими вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття
щодо інтегрованого формування лінгвосоціокуль&
турної компетентності, вибирати оптимальну мето&
дичну стратегію їх досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з інтегрованого формування і
вдосконалення лінгвосоціокультурної компетент&
ності.
Навчально+стратегічна компетентність:
 конкретизувати кінцеву мету програми і форму&
лювати окремі цілі уроку/практичного заняття для
інтегрованого формування навчально&стратегічної
компетентності на різних ступенях навчання з
урахуванням результатів попереднього етапу
роботи;
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 добирати й розробляти додаткові вправи для інте&
грованого формування навчально&стратегічної
компетентності, визначати їх цілі та ефективні
способи і режими виконання відповідно до умов
навчання і завдань уроку/практичного заняття;
 здійснювати відбір, дозування і методичну органі&
зацію навчального матеріалу з урахуванням специ&
фіки способів та прийомів інтегрованого форму&
вання навчально&стратегічної компетентності на
уроці/практичному занятті;
 застосовувати найбільш раціональні прийоми і
способи інтегрованого формування навчально&
стратегічної компетентності з урахуванням мето&
дичних труднощів їх формування;
 відбирати й застосовувати необхідні засоби наоч&
ності з метою підвищення ефективності способів і
прийомів інтегрованого формування навчально&
стратегічної компетентності;
 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ
для інтегрованого формування навчально&страте&
гічної компетентності, замінювати їх при необхід&
ності іншими вправами;
 визначати умови реальної навчальної ситуації,
формулювати цілі уроку/практичного заняття
щодо інтегрованого формування навчально&стра&
тегічної компетентності, вибирати оптимальну
методичну стратегію їх досягнення;
 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/прак&
тичного заняття з інтегрованого формування і
вдосконалення навчально&стратегічної компе&
тентності.












Комунікативнонавчальні та організаційні вміння
раціонально й методично грамотно використову&
вати матеріали НМК і додаткові навчальні мате&
ріали з метою досягнення цілей уроку/практичного
заняття;
реалізовувати на практичному занятті соціокуль&
турний, освітній, виховний і професійний потен&
ціал мети, змісту уроку/практичного заняття та на&
вчальних матеріалів;
використовувати на уроці/практичному занятті ре&
альні і створювати навчальні мовленнєві ситуації;
раціонально використовувати різні види опор для
формування мовних і мовленнєвих компетентнос&
тей в залежності від виду компетентності, харак&
теру мовленнєвого матеріалу і ступеня навчання;
методично грамотно застосовувати необхідні за&
соби навчання;
методично грамотно проводити навчальні та рольо&
ві ігри, проекти тощо;
раціонально поєднувати на уроці/практичному
занятті колективні та індивідуальні форми роботи,
інтерактивні методи навчання тощо.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Організація навчання іноземних мов і культур
у ЗНЗ/ВНЗ
Загальна характеристика процесу навчання іноземних
мов і культур на сучасному етапі:
 навчання ІМ і культур у ЗНЗ/ВНЗ і його цілі;
 ступені навчання і рівні оволодіння іншомовною
комунікативною компетентністю та її складни&
ками;
 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
ЗНЗ/ВНЗ.
Урок/практичне заняття як основна форма освітньо
виховного процесу з іноземної мови:
 специфіка інтегрованого уроку/практичного за&
няття, 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/сту&
дентів на уроці/практичному занятті; переваги
колективних форм роботи.
Планування освітнього процесу з іноземної мови і
культури:
 типи і види планів;
 структура планів; компоненти і фази плану уроку/
практичного заняття;
 особливості планування на різних ступенях на&
вчання у ЗНЗ/ВНЗ.
Організація і реалізація контролю на уроках/прак
тичних заняттях з іноземної мови і культури:
 об’єкти і цілі контролю;
 види контролю;
 форми контролю;
 роль поточного, рубіжного і підсумкового кон&
тролю 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.
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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/позаауди&
торної роботи з ІМ і культури;
 навчально&методичне забезпечення самостійної
позакласної/ позааудиторної роботи.
Гностичні вміння
Визначати:
 провідні мотиви опанування учнями/студентами
ІМ і культурою;
 реальний рівень володіння учнем/студентом іншо&
мовною комунікативною компетентністю;
 рівень функціонування основних психічних про&
цесів;
 рівень сформованості індивідуального стилю ово&
лодіння іншомовною комунікативною компе&
тентністю;
 відповідність складності завдання рівню підготов&
ки учня/студента.
Аналізувати:
 навчальні програми;
 цілі навчання ІМ і культури;
 компоненти змісту навчання;
 спеціальні принципи навчання;
 вимоги до рівнів сформованості мовних, мовлен&
нєвих, лінгвосоціокультурної і навчально&страте&
гічної компетентностей;
 типові помилки учнів/студентів;
 структуру і зміст навчально&методичних комплексів.
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Конструктивнопланувальні вміння
використовувати відповідні теоретичні положення
в ході планування конкретного уроку/практичного
заняття;
вивчати і враховувати конкретні умови навчання;
критично оцінювати й використовувати методичні
рекомендації щодо планування уроку/практичного
заняття, запропоновані в підручниках, навчально&
методичних посібниках, книжках для викладача;
самостійно планувати урок/практичне заняття та
цикли практичних занять відповідно до робочої
програми;
визначати цілі й завдання окремого уроку/прак&
тичного заняття і циклу;
добирати, визначати перспективи і застосовувати
на уроці/практичному занятті різні засоби наоч&
ності, додаткові навчальні матеріали, технічні
засоби навчання;
проектувати кінцевий результат уроку/практичного
заняття і циклу та визначати об’єкти, способи і
засоби підсумкового контролю і критерії оцінювання;
розробляти додаткові вправи і завдання;

 орієнтуватися в системі усього навчально&мето&
дичного комплексу для кожного класу/курсу, у
принципах розподілу та організації навчального
матеріалу підручника у межах кожного циклу уро&
ків/практичних занять за певною темою;
 визначати цілі самостійної позакласної/поза&
аудиторної роботи з ІМ і культури;
 відбирати необхідний мовний і мовленнєвий мате&
ріал і розробляти вправи і завдання для самостійної
позакласної/позааудиторної роботи.
Реалізовувати:
 індивідуалізований контроль рівня сформованості
іншомовної комунікативної компетентності учня/
студента;
 формування внутрішніх мотивів оволодіння ІМ і
культурою;
 адаптацію навчальних завдань до рівня володіння
учнями/студентами іншомовною комунікативною
компетентністю;
 усунення прогалин у підготовці учня/студента;
 адаптацію запропонованих учню/студенту завдань
до рівня функціонування його психічних процесів;
 удосконалення недостатньо розвинених пізна&
вальних процесів;
 активізацію емоційно&вольової сфери учнів/сту&
дентів;
 прийоми навчання, що дозволяють реалізовувати
принципи професійної спрямованості, колек&
тивної взаємодії та індивідуалізації навчання.












Комунікативнонавчальні та організаційні вміння
оцінювати й коментувати відповіді учнів/студен&
тів згідно з вимогами програми до компетентності
кожного виду;
планувати об’єкти контролю мовних і мовленнєвих
компетентностей учнів/студентів;
планувати об’єкти контролю знань учнів/студентів;
помічати й виправляти помилки учнів/студентів в
усному і писемному мовленні, класифікувати їх
щодо причин виникнення і реалізовувати заходи
щодо їх усунення і профілактики;
проводити поточний, рубіжний і підсумковий
контроль володіння підкомпетентностями іншо&
мовної комунікативної компетентності;
перевіряти й оцінювати письмові контрольні ро&
боти та організовувати роботу над помилками;
вести урок/практичне заняття іноземною мовою,
грамотно використовуючи різноманітні вирази
класного вжитку і засоби реалізації типових мов&
леннєвих функцій учителя/викладача (комуніка&
тивних намірів);
встановлювати й підтримувати засобами ІМ і
культури різноманітні мовленнєві контакти й
атмосферу співпраці з учнями/студентами;

ISSN 18178510 Іноземні мови №1/2016 (85)
 адаптувати свій іншомовний мовленнєвий досвід
до вимог програми відповідного ступеня і рівня
мовленнєвої підготовки учнів/студентів;
 створювати доброзичливий психологічний клімат
на уроці/практичному занятті з урахуванням
індивідуальних особливостей студентів;
 застосовувати різноманітні прийоми активізації
мовленнєвої і розумової діяльності студентів;
 здійснювати на уроці/практичному занятті індиві&
дуальний підхід до учнів/студентів та рівномірно
розподіляти свою увагу між учнями/студентами
різних рівнів підготовки.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
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 виникнен&
ня 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 но&
вих методів навчання;
 психологічні і лінгвістичні передумови виник&
нення 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.

Гностичні вміння
Аналізувати:
 наукові основи методу (соціальні, психологічні,
лінгвістичні);
 методичні характеристики методу (мету, зміст,
засоби, прийоми навчання);
 назву методу (суттєві характеристики);
 позитивні/негативні риси;
сфери застосування.

4. Âèìîãè äî ðåôåðàòó äëÿ ñêëàäàííÿ âñòóïíîãî
³ñïèòó
Реферат до вступного іспиту є завершеним науко&
вим дослідженням теоретико& або теоретико&експери&
ментального характеру, спрямованим на самостійне
вирішення дослідного завдання, пов’язаного з певною
науковою проблемою.
Теми рефератів обираються ВА на основі розроб&
леного і затвердженого кафедрою переліку тем рефе&
ратів, а також з урахуванням власних наукових інте&
ресів і професійного досвіду. ВА може також сам/а
запропонувати тему реферату, аргументовано обґрун&
тувавши доцільність її розробки.
Реферат має бути написаним на актуальну тему, від&
повідати сучасному етапу науки і практики, завдан&
ням, які поставлені перед сучасною методикою форму&
вання іншомовної комунікативної компетентності.
Текст реферату має засвідчити глибокі знання ВА
з обраної проблеми, вміння робити всебічний аналіз
наукових джерел з проблеми, визначати своє став&
лення, свою позицію, обґрунтовувати свою точку зору,
яка повинна базуватися на теоретичній основі і мати
практичне підтвердження, а також уміння система&
тизувати й узагальнювати матеріали дослідження,
формулювати висновки і рекомендації, викладати
свої думки у логічній послідовності, грамотно.
Форма виконання: реферат&огляд обсягом 24 сто&
рінки комп’ютерного набору через 1,5 інтервала (роз&
мір шрифту 14 у Times New Roman; поля ліворуч, угорі,
внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; відступ абзаца – 5
знаків), написаний державною мовою з прикладами
іноземною мовою.
Оформлення реферату має відповідати вимогам, які
висуваються до наукових праць:
 правильне подання посилань, цитат, висновків;
 поділ тексту на абзаци;
 нумерація сторінок;
 наявність списку використаної літератури, скла&
деного у відповідності до чинних вимог;
 використання публікацій з методики навчання
ІМі культур, як мінімум, на двох іноземних мовах.
Захист реферату проводиться під час вступного
іспиту у присутності екзаменаційної комісії та інших
ВА. Для виступу ВА надається до 10 хвилин. У цілому
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тривалість захисту (виступ, запитання і відповіді на
них, коментар до зауважень рецензента), як правило,
не повинна перевищувати 20 хвилин.
Під час захисту реферату ВА стисло обґрунтовує
вибір теми, її актуальність, мету і завдання, теоретич&
ну і практичну значущість дослідження, чітко фор&
мулює основні висновки та рекомендації. При цьому
ВА повинен показати ґрунтовні знання першоджерел
і наукової літератури з проблеми, всебічне володіння
матеріалом дослідження, здатність самостійно ана&
лізувати й узагальнювати його результати, вислов&
лювати свої міркування з приводу зроблених критич&
них зауважень з боку рецензента, Голови і членів
екзаменаційної комісії.
Критерії оцінювання рефератів
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Критерії оцінювання реферату і його захисту :
самостійність у розробці проблеми (творчий ха&
рактер, вміння аналізувати теоретичний матеріал,
обґрунтованість сформульованих рекомендацій);
якість оформлення роботи (стиль викладу, грамот&
ність, бібліографія, ілюстративний матеріал);
повнота презентації (чіткість у формулюванні ак&
туальності, мети і завдань роботи, вміння зробити
правильні висновки, культура мовлення);
оцінка роботи рецензентом.
Оцінка “відмінно” виставляється, якщо:
обґрунтована актуальність теми, тема розкрита
повністю, дослідження виконане на високому
науково&теоретичному і методичному рівні; одер&
жані результати систематизовані, висновки і реко&
мендації є переконливими; продемонстровано
вільне володіння матеріалом дослідження; оформ&
лення роботи відповідає встановленим вимогам.
Оцінка “добре” виставляється, якщо:
обґрунтована актуальність теми, тема розкрита пов&
ністю, дослідження виконане на достатньо високому
науково&теоретичному і методичному рівні; одержані
результати систематизовані, але висновки не є
переконливими, або відсутні рекомендації, або є
суттєві зауваження до оформлення роботи.
Оцінка “задовільно” виставляється, якщо:
тема розкрита повністю, але науково&теоретичний
і методичний рівень невисокий;
одержані результати систематизовані недостатньо;
висновки зроблені непереконливо; під час захисту
продемонстровано недостатній рівень володіння
матеріалом дослідження.
Оцінка “незадовільно” виставляється, якщо:
тема розкрита неповністю, науково&методичний рі&
вень роботи низький; висновки непереконливі; ВА
погано володіє матеріалом дослідження, неспро&
можний відповісти на запитання; є зауваження до
оформлення списку літератури.
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