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КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

Державна атестація випускників факультету іноземних мов ОС «магістр» 

є підсумковою формою перевірки та оцінки рівня сформованості їх професійної 

компетентності. Комплексний кваліфікаційний екзамен укладено на основі 

чотирьох дисциплін: 

1. Практичний курс англійської мови; 

2. Практичний курс другої іноземної мови (німецької, французької, 

іспанської). 

3. Методика навчання англійської мови у профільній школі; 

4. Педагогіка профільної школи. 

Перша складова комплексного кваліфікаційного екзамену спрямована на 

виявлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності. 

Перше та друге питання білету охоплюють тематику курсу практичного курсу 

англійської мови. Перевірка практичних аспектів англійської мови націлена на 

наступні комунікативні види діяльності: читання оригінального тексту з 

подальшим його детальним переказом; анотування англомовної газетної статті 

та розвиток комунікативної ситуації на її основі. Студент повинен 

продемонструвати належний рівень володіння синтаксичними, семантичними, 

фонетичними правилами і закономірностями англійської мови; лексичний 

мінімум та граматичний матеріал в межах тематики курсів; розуміти 

літературно-художні тексти ХХ-ХХI ст., а також сучасні суспільно-політичні 

тексти;  викладати свої думки правильно з точки зору лексики, граматики і 

стилістики. 

Питання з Практичного  курсу другої іноземної мови передбачає 

анотацію уривку, яка включає короткі відомості про запропонований твір, 

короткий виклад змісту уривку, під час якого випускник повинен розкрити 

актуальність даного тексту, та висловити власну думку щодо уривку. На 

кваліфікаційному екзамені здобувач вищої освіти  повинен продемонструвати: 

- набуту комунікативну компетентність, яка передбачає здатність 

сприймати, розуміти та використовувати німецьку мову відповідно до умов 

мовленнєвої комунікації. У структурі комунікативної компетенції виділяються 

такі її складники: лінгвістична, мовленнєва та лінгвокраїнознавча компетенції. 

Лінгвістична компетентність охоплює знання системи мови за її рівнями: 

фонетичним, морфологічним, лексичним, словотвірним, синтаксичним, та 

відповідно до цього - знання орфоепічних, граматичних, та лексичних норм 

іноземної мови. Мовленнєва компетентність полягає у володінні способами 

формулювання думок за допомогою знань мови у різних комунікативних 

ситуаціях, сферах спілкування і у різних видах мовленнєвої діяльності. До 

мовленнєвої компетенції відносяться також вміння та навички використовувати 

базовий словник в усній та письмовій формі в обсязі програмних вимог у 

рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності. 

Лінгвокраїнознавча компетентність включає в себе знання про основні 

особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та вміння 

організувати свою мовленнєву поведінку відповідно до них. 
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Методична складова комплексного кваліфікаційного екзамену передбачає 

визначення готовності здобувачів вищої освіти до реалізації професійних 

функцій учителя англійської мови у профільній школі. Він має також на меті 

з’ясувати, наскільки успішно випускник засвоїв усю програму навчальної 

дисципліни відповідно до Профіля вчителя англійської мови кваліфікаційної 

категорії «молодий спеціаліст». Відтак, випускник повинен продемонструвати 

сформованість  методичної складової професійної компетентності вчителя 

іноземної мови, зокрема: концептуальної – розуміння теоретичних основ 

професійної діяльності; інструментальної –  володіння базовими професійними 

вміннями; інтегрованої – здатність поєднати теорію і практику під час 

вирішення професійних проблем. Крім того, здобувач вищої освіти повинен 

продемонструвати сформованість гностичних, конструктивно-планувальних, 

рефлексивних, проектувальних та комунікативно-навчальних умінь. 

Теоретична складова спрямована на закріплення навички поєднання 

теоретичного матеріалу з його практичним використанням у майбутній 

професійній діяльності. Випускник повинен продемонструвати сформованість  

теоретичної складової професійної компетентності вчителя іноземної мови, 

продемонструвати наступні вміння: чітку логіку викладення, змістовність 

відповіді, культуру мовлення (дикція, виділення головного, чіткість, 

послідовність, чистота мови тощо), уміння робити порівняння, висновки. 
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ЗМІСТ   

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГРО ЕКЗАМЕНУ  

Практичний компонент 

1. Читання уривку оригінального художнього твору – обсяг 3000-3500 др.знаків 

– з повним його розумінням. 

2. Смисловий детальний переказ тексту 

3. Анотація англомовної газетної статті  – обсяг 1500 др. знаків – з подальшим 

виходом на розмовну тему в межах тематики курсу «Практичного курсу 

англійської мови»: 

- Успіх у житті людини; 

- Відпочинок. Хоббі; 

- Людська сила; 

- Зростаючі небезпеки у сучасному світі;  

- Мінливий сучасний світ; 

- Робота; 

- Спорт;  

- Освіта; 

- Індустрія краси; 

-  Покупки. 

4. Анотація тексту другої іноземної мови країнознавчого характеру. Обсяг 

уривку – 1200-1500 д.з. 

 

Методичний компонент 

 

Методична складова включає питання, спрямовані на перевірку готовності 

здобувачів вищої освіти до здійснення професійної діяльності у галузі навчання 

англійської мови у профільній школі: 

1. The Notion of Communicative Language Teaching and its Goal. 

2. The Principles of Communicative Language Teaching. 

3. Classroom activities in Communicative Language Teaching. 

4. The notion of a task and criteria for identifying tasks. 

5. Task types. 

6. The levels of thinking according to Bloom’s taxonomy, their characteristics, 

activities that represent each level.  

7.  Approaches to teaching grammar. 

8. Techniques for presenting grammar. 

9. Stages of a grammar lesson. 

10. Main stages in teaching vocabulary. 

11. Techniques for presenting grammar. 

12. Vocabulary Practice. 

13. Listening purposes and Strategies 

14. Stages of a lesson with focus on listening. 

15. Speaking activities and criteria for their analysis 
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16. Communicative task framework. Teachers and learners roles 

17. Reading as a skill, sources and types of reading 

18. Stages of a lesson with focus on reading 

19. Writing as a skill. Reasons for writing 

20. Product approach to writing 

21. Process approach to writing 

22. Lesson plan components. The differences between aims, objectives,  purposes and 

outcomes 

23. Lesson stages and their aims 

24. Approaches to lesson planning: Presentation-Practice-Production (PPP) and 

Engage-Study-activate (ESA), their pros and cons 

25. Approaches to lesson planning: test-teach-test (TTT) and Lead in-Main activity-

Follow up (LMF), their pros and cons. 
 

Теоретичний компонент 
 

Теоретичний аспект включає питання, спрямовані на перевірку знань 

здобувачів вищої освіти загальнотеоретичних та методологічних основ 

педагогіки профільної школи: 

1. Концептуальні засади модернізації української школи. Основні 

положення Концепції Нова українська школа. 

2. Індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності учнів. 

3. Структура сучасного закладу загальної середньої освіти. Старша школа 

як профільний навчальний заклад.  

4. Цикло-блокова система навчання. 

5. Шляхи реалізації профільної школи. 

6. Філософія педагогіки Джона Дьюї.  

7. Поняття про управління і керівництво освітою і школою. Вибори 

керівника закладу освіти. Функціональні обов’язки керівників школи. 

8. Концепція профільної школи та її основні положення.  

9. Оптимізація та інтенсифікація навчального процесу. 

10. Лекційно-семінарська система навчання в профільній школі. 

11. Закон України «Про освіту»: мета, принципи, система освіти. 

12. Принципи, функції та методи управління. 

13. Ігрова технологія навчання. Види навчальних ігор. 

14. Модульно-розвивальна система навчання. 

15. Суть та завдання методичної роботи.  Атестація педагогічних 

працівників. 

16. Проблемне навчання в умовах класно-урочної системи. 

17. Поняття інтерактивної технології. Умови реалізації інтерактивної 

технології в профільній школі. 

18. Мета, завдання та принципи профільного навчання. Види профілів. 

19. Зарубіжний досвід профільної освіти. 

20. Технологія дистанційного навчання та її застосування в школі.   

21. Компетентнісний підхід та його роль у визначенні змісту освіти. Ключові 

компетентності та їх види. 
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22. Технологія вільної праці Селестена Френе. 

23. Поняття про інноваційну педагогічну діяльність. Сутність інноваційних 

педагогічних технологій.  

24. Педагогіка Вальдорфської школи. 

25. Сутність проектної технології. Навчальне проектування: сутність, види, 

процедура. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

На основі Положення «Про поточне, модульне та підсумкове оцінювання 

знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу», затвердженого вченою радою УДПУ імені Павла Тичини від 25 

травня 2009 р., підсумковий контроль здійснюється у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену. Оцінювання здійснюється за такими критеріями.  

Оцінка "5 (А) відмінно" виставляється за умов виконання наступних 

вимог: 

Перший практичний компонент: володіння в повному обсязі базовим 

лексичним словником, передбаченим програмою; чіткість, логічність та 

послідовність викладу думок при переказі тексту, правильне визначення теми 

та ідеї твору; логічний, послідовний та граматично правильний аналіз 

англомовної статті з подальшим чітким і послідовним виходом на відповідну 

комунікативну ситуацію. Вільне і коректне володіння мовою, виразність, 

чіткість, емоційність мовлення, дотримання фонетичних вимог щодо 

оформлення мовлення.  

Другий практичний компонент: студент демонструє повне розуміння 

змісту тексту; визначення та формулювання основних проблем тексту; 

фонетично коректну презентацію; грамотність мовлення; володіння навичками 

монологічного мовлення; широке використання ідіоматичних зворотів , нових 

та раніше засвоєних лексичних одиниць; вміння доходити логічного висновку,   

розвиваючи  точки зору даного тексту; вміння дати оцінку інформативній 

цінності тексту; доведення своїх поглядів у повному обсязі до співрозмовника. 

Методичний компонент: глибокий і повний виклад теоретичного 

матеріалу у бездоганній мовній формі; вміння застосовувати теоретичні знання, 

власний педагогічний досвід та навчальні матеріали при вирішенні конкретних 

методичних завдань. Студент демонструє високий рівень доказовості викладу 

матеріалу з питання, вміння виразити свою точку зору з проблеми, що 

обговорюється; досить вільно і коректно користується методичною 

термінологією, володіє повним запасом методичних термінів.  

Теоретичний компонент: повне, логічне і послідовне розкриття змісту 

питання. Відповідь студента свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі 

знання. Випускник також вільно володіє теоретичними основами і 

педагогічною термінологією; правильно застосовує одержані знання для 

розв'язання практичних завдань, для аналізу педагогічних явищ, творчо 

вирішує педагогічну задачу; гнучко використовує міжпредметні зв'язки в 

узагальненні інформації; демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння 

самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, 

використовуючи додаткову літературу; вільно володіє нормативною, сучасною 

українською мовою. 

Оцінка "4 (В) добре" виставляється за умов виконання наступних вимог: 

Перший практичний компонент: студент добре вміє висловлювати 

свою точку зору, вживати правильно граматичні конструкції. Переказ 

оригінального тексту та аналіз англомовної статті  здійснюються на досить 
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доброму рівні з дотриманням існуючих вимог, однак з незначними 

граматичними чи лексичними огріхами.   

Другий практичний компонент: студент демонструє виконання всіх 

вимог. Допускається 3-4 фонетичні, лексичні, граматичні помилки. 

Методичний компонент: студент демонструє недостатньо повний, але 

змістовний виклад теоретичного матеріалу, вміння застосовувати теоретичні 

знання, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали при вирішенні 

конкретних методичних завдань. Студент викладає матеріал, в основному 

аргументуючи методичні положення, виражає свою точку зору з проблеми, що 

обговорюється. В основному правильно використовує методичну термінологію. 

Теоретичний компонент: студент володіє понятійним апаратом 

педагогіки. Уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, 

послідовно, висловити власну думку, зробити висновок. Випускник правильно 

розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні педагогічні категорії, 

закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; 

комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову 

літературу; добре володіє українською мовою; у відповіді допускає 1 - 2 

незначні неточності у використанні педагогічної термінології чи тлумаченні 

педагогічних явищ. 

Оцінка "4 (С) добре" виставляється за умов виконання наступних вимог: 

Перший практичний компонент: студент добре виконує наступні види 

діяльності: переказ оригінального англомовного тексту, аналіз англомовної статті; 

володіє в достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим 

програмою,  демонструє вміння висловлювати свою точку зору з проблем, які 

обговорюються. 

Другий практичний компонент: студент демонструє виконання всіх 

вимог. Допускається 5 -6  фонетичних, лексичних, граматичних помилок. 

Методичний компонент: відповідь студента в основному відповідає 

змісту питання, проте не всі основні проблеми визначені чітко, розкриті не 

досить повно і ґрунтовно. Студент відчуває труднощі у викладенні своєї точки 

зору щодо ряду проблем. Має місце невелика кількість термінологічних 

помилок, які не перешкоджають розумінню змісту викладеного.  

Теоретичний компонент: студент достатньо володіє понятійним 

апаратом педагогіки. Уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал 

досить логічно, послідовно. Випускник правильно розкриває основний зміст 

матеріалу; добре знає основні педагогічні закономірності і вміє 

використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує 

поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре 

володіє українською мовою; у відповіді допускає 1 значну неточність (серйозну 

помилку) у використанні педагогічної термінології чи тлумаченні педагогічних 

явищ. 

Оцінка "3 (D) задовільно" виставляється за  наступних умов: 

Перший практичний компонент: переказ та аналіз статті 

характеризується недостатнім використанням базової лексики. Студент 

висловлює особисте ставлення до проблеми поверхово. Спостерігаються мовні 
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помилки. 

Другий практичний компонент: студент демонструє невиконання однієї з  

вимог. Допускається 6-7 фонетичних, лексичних, граматичних помилок. 

Методичний компонент: відповідь студента лише частково відповідає 

змісту питання. Основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і 

без належної глибини. Студент викладає матеріал, майже не аргументуючи 

методичні положення, нечітко висловлює свою точку зору; допускає значну 

кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного. 

Теоретичний компонент: студент правильно викладає теоретичний 

матеріал на рівні репродуктивного мислення, володіє педагогічною 

термінологією; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами. У 

відповіді випускник неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок 

при узагальненні; допускає ряд серйозних помилок при використанні 

спеціальної термінології та інтерпретації педагогічних явищ; зміст окремих 

питань викладає частково, непослідовно. Відповідь студента виявляє прогалини 

у знаннях. 

Оцінка "З (E) задовільно" виставляється за  таких умов: 

Перший практичний компонент: студент задовільно виконує наступні 

види діяльності: переказ оригінального англомовного тексту, аналіз англомовної 

статті. Володіння базовим лексичним словником, передбаченим програмою, 

задовольняє мінімальні критерії. Мають місце мовні помилки, мовлення 

характеризується недостатньою переконливістю, відсутністю власної точки зору 

на проблеми, які обговорюються.  

Другий практичний компонент: студент демонструє невиконання двох 

вимог. Допускається 8-9  фонетичних, лексичних, граматичних помилок. 

Методичний компонент: студент досить поверхово викладає матеріал, 

неповно розкриває суть питання, допускає суттєві помилки змістового та 

термінологічного рівнів. Студент подає матеріал, без аргументації своїх 

висновків, без власних прикладів; володіє обмеженим запасом методичних 

термінів.  

Теоретичний компонент: відповідь студента в основному задовольняє 

мінімальним критеріям: викладу теоретичного матеріалу на репродуктивному 

рівні; достатнє володіння педагогічною термінологією. Випускник вміє 

проілюструвати теоретичні положення прикладами; у відповіді неповно 

обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; при розкритті 

окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності 

у розумінні та інтерпретації педагогічних явищ; відчуваються труднощі у 

використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; не 

вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок. 

Оцінка "2 (FX) незадовільно" виставляється за таких умов: 

Перший практичний компонент: незадовільний рівень виконання всіх  

практичних видів діяльності, невміння висловити та аргументувати свою точку 

зору на запропоновану тему через недостатній словниковий запас.  

Другий практичний компонент: студент демонструє невиконання 3 і 

більше вимог. Наявність у відповіді більше 10 помилок фонетичного, лексичного 
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або граматичного характеру. 

Методичний компонент: студент слабо володіє матеріалом, відтворює 

лише основні положення, знає окремі фрагменти, що складають незначну частину 

матеріалу. Доказовість викладу матеріалу і самостійні міркування відсутні. 

Студент майже не користується методичною термінологією, його запас 

методичних термінів мінімальний. 

Теоретичний компонент: у відповіді студента відсутня логіка і 

обґрунтування теоретичних положень; відповідь має переважно 

репродуктивний характер, допускаються суттєві помилки; відповіді мають 

фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття. 

Оцінка "2 (X) незадовільно" виставляється за таких умов: 

Практичний компонент: студент зовсім не впорується з практичними 

видами діяльності. Відтворює лише деякі положення.   

Методичний компонент: відповідь студента не відповідає змісту питання, 

основні проблеми не визначені та не розкриті. Доказовість викладу матеріалу і 

самостійні міркування відсутні. Студент неспроможний відповісти на додаткові 

запитання. 

Теоретичний компонент: у відповіді студента відсутня логіка і 

обґрунтування теоретичних положень; відповідь має переважно 

репродуктивний характер, допускаються суттєві помилки; відповіді мають 

фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття. 
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ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ   

 

I . English Practicе. 

1. Read, translate and retell the marked text from "Angel pavement". 

2. Render the article and develop the situation mentioned.  

ІІ. Практичний курс другої іноземної мови (німецької, французької, 

іспанської). 

3. Анотація тексту країнознавчого характеру з другої іноземної мови.                                                          

III. Methods  of  Teaching  English. 

 Speak  on :  

1. The Notion of Communicative Language Teaching and its Goal. 

2. The Principles of Communicative Language Teaching. 

3. Classroom activities in Communicative Language Teaching 

4. The notion of a task and criteria for identifying tasks 

5. Task types 

6. The levels of thinking according to Bloom’s taxonomy, their characteristics, 

activities that represent each level  

7.  Approaches to teaching grammar 

8. Techniques for presenting grammar 

9. Stages of a grammar lesson 

10. Main stages in teaching vocabulary 

11. Techniques for presenting grammar 

12. Vocabulary Practice. 

13. Listening purposes and Strategies. 

14. Stages of a lesson with focus on listening. 

15. Speaking activities and criteria for their analysis. 

16. Communicative task framework. Teachers and learners roles. 

17. Reading as a skill, sources and types of reading. 

18. Stages of a lesson with focus on reading. 

19. Writing as a skill. Reasons for writing. 

20. Product approach to writing. 

21. Process approach to writing. 

22. Lesson plan components. The differences between aims, objectives, purposes and 

outcomes. 

23. Lesson stages and their aims. 

24. Approaches to lesson planning: Presentation-Practice-Production (PPP) and 

Engage-Study-activate (ESA), their pros and cons. 

25. Approaches to lesson planning: test-teach-test (TTT) and Lead in-Main activity-

Follow up (LMF), their pros and cons. 

IV. Педагогіка профільної школи. 

Розкрийте суть питання: 
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1. Концептуальні засади модернізації української школи. Основні 

положення Концепції Нова українська школа. 

2. Індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності учнів. 

3. Структура сучасного закладу загальної середньої освіти. Старша 

школа як профільний навчальний заклад.  

4. Цикло-блокова система навчання. 

5. Шляхи реалізації профільної школи. 

6. Філософія педагогіки Джона Дьюї.  

7. Поняття про управління і керівництво освітою і школою. Вибори 

керівника закладу освіти. Функціональні обов’язки керівників школи. 

8. Концепція профільної школи та її основні положення.  

9.  Оптимізація та інтенсифікація навчального процесу. 

10. Лекційно-семінарська система навчання в профільній школі. 

11. Закон України «Про освіту»: мета, принципи, система освіти. 

12. Принципи, функції та методи управління. 

13. Ігрова технологія навчання. Види навчальних ігор. 

14. Модульно-розвивальна система навчання. 

15. Суть та завдання методичної роботи.  Атестація педагогічних 

працівників. 

16. Проблемне навчання в умовах класно-урочної системи. 

17. Поняття інтерактивної технології. Умови реалізації інтерактивної 

технології в профільній школі. 

18. Мета, завдання та принципи профільного навчання. Види профілів. 

19. Зарубіжний досвід профільної освіти. 

20. Технологія дистанційного навчання та її застосування в школі.   

21. Компетентнісний підхід та його роль у визначенні змісту освіти. 

Ключові компетентності та їх види. 

22. Технологія вільної праці Селестена Френе. 

23. Поняття про інноваційну педагогічну діяльність. Сутність 

інноваційних педагогічних технологій.  

24. Педагогіка Вальдорфської школи. 

25. Сутність проектної технології. Навчальне проектування: сутність, 

види, процедура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Активні та інтерактивні методи навчання / Укладач Кравчина О.С. 

– К.: ЦІППО АПН України, 2003. – 32 с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.2 : Особистісно 

орієнтований підхід: науково-практичні засади / І.Д.Бех. – К., 2003. – 241 с. 

3. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар – К., Либідь,2005. – 321 с. 

4. Бровченко Г.О. Фонетика англійської мови. – К.: Рад. Школа, 1964. 

– 272 с. 

5. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.1 : Особистісно орієнтований 

підхід: теоретико-технологічні засади / І.Д.Бех. – К., 2003. – 210 с. 

6. Волкова Н. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Н. Волкова – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с. 

7. Грамматика английского языка /Под ред. Б.А. Ильиша. − Л.: 

Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 319 с. 

8. Грамматика английского языка / Под ред. В.Л. Каушанской. − М. : 

СТРАТ, 2000. – 319 с. 

9. Гриньова М., Коберник О., Малаканова Л., Сорокіна Г. Основи 

сучасного виховання Текст : навчальний посібник /Гриньова М., Коберник О., 

Малаканова Л., Сорокіна Г.; ПНПУ імені В. Короленка. – Полтава: ПП 

«Астрая», 2015. – 345 с. 

10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

11. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні 

мови) //      Іноземні мови. – 2004. – № 1. – С. 3–7.   

12. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з 

англ. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с. 

13. Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний 

метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка [Текст] / / Рідна 

школа. – 2011. – №6. – 12 – 20 с. 

14. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посібник / І.В.Зайченко. – К., 2006. 

– 321 с. 

15. Карпенчук, С. Теорія і методика виховання [Текст] / С. Карпенчук – 

К.: Вища школа, 2005. – 343 с. 

16. Концепція позашкільної освіти та виховання // Управління освітою. 

– 2005. – № 5. – 3– 7 с. 

17. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді // 

Освіта України. – 2015. – 28 с. 

18. Кузьминський, А.І. Педагогіка [Текст] : Підручник / А. І. 

Кузьминський, В. Л. Омеляненко – К. : Знання, 2007. – 447 с. 

19. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: 

навчальний посібник / В. І. Лозова. – Харків, 2002.– 174 с. 

20. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка : навчальний посібник / 

Д.С.Мазоха та ін. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с. 



 14 

21. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних 

закладах /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002. - 328 с 

22. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ 

«Академія», 2010. – 328 с.  

23. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв. –

кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О.Б.,  Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / За 

ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – 334 с. 

24. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, 

доповнене, 2001. – 608 с. 

25. Москалюк Н.В. Планування аудиторної роботи студентів на 

заняттях з англійської мови : навч. посіб. /  Наталія Вікторівна Москалюк. – К. 

:Ленвіт, 2011. – 131 с. 

26. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: 

проект // Вища школа. – 2013. – № 2. – 86 с. 

27. Ніколаєва СЮ. Основи сучасної методики викладання іноземних 

мов (схеми і таблиці). – К.: Ленвіт, 2008. –285 с. 

28. Освітні технології : Навч.-метод, посібник / О.Пехота, А.Кіктенко, 

О.Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 

29. Педагогіка : навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський 

М.І., Шахов В.І. – 2-е вид., вип. і доп. – Вінниця : «Книга-Вега», 2003. – 416 с. 

30. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання : Науково-методичний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 

192 с. 

31. Програма з англійської мови для університетів / інститутів 

(п’ятирічний курс навчання): Проект / колектив авторів: С.Ю. Ніколаєва, М.І. 

Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін.: Київський державний лінгвістичний 

університет та ін. – Британська Рада, МОН України, 2001. – 246 с. 

32. Тарнопольський О.П. Методика формування іншомовної 

мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навчальний 

посібник. – К., Фірма "Інкос", 2006 – 248 с. 

33. Фіцула, М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М. М. 

Фіцула.– К.: Академвидав, 2009. – 560 с. 

34. Щербань П.М. Прикладна педагогіка / П.М.Щербань. – К., 2002. – 

172 с. 

35. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В.Ягупов. – К., 2002. – 

312 с. 

36. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice (for intermediate 

students).  

37. Foley M., Hall D. Advanced Learners’ Grammar. – Pearson Education 

Ltd., 2003. – 194 p. 

38. Harmer J. (2001) How to teach English: Pearson Education. 

39. Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers (2001) Approaches and Methods 

in Language Teaching. Cambridge University Press. 



 15 

40. Nunan D. Task-based Language Teaching (2004). Cambridge University 

Press. 

41. Nuttall, Ch. (2005) Teaching Reading Skills in a Foreign Language. 

Macmillan Books for teachers. 

42. Thornbury, S (1999) How to Teach Grammar. Longman. 

43. Thornbury, S. (2002) How to Teach Vocabulary, Harlow: Longman. 

44. Upstream. C1. Advanced. Student’s Book / Virginia Evans, Lynda 

Edwards, Jenny Dooley. – Express Publishing, 2018. – 270 p. 

45. Wilson, J.J. (2008) How to Teach Listening. Pearson Education Limited. 

 

 


