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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Державна атестація зі 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання 

за освітнім ступенем «Магістр» та повного виконання навчального плану. 

Кваліфікаційний іспит з методики викладання української мови як іноземної є 

важливим засобом перевірки професійної готовності майбутнього викладача із 

організації навчально-виховного процесу з навчання української мови 

іноземців, рівня засвоєння й систематизації теоретичних знань і практичних 

навичок та вмінь. Програму кваліфікаційного екзамену підготовлено відповідно 

до галузевих стандартів вищої освіти, що регламентують зміст освітньо-

професійної програми, та засобів діагностики якості підготовки магістрів за 

спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), а також 

враховано основні положення Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти.  

Метою програми є висвітлення основних питань навчальних програм для 

підготовки до складання кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації «Викладання 

української мови як іноземної».  

Завданнями програми є:  

- надати перелік теоретичних питань; 

-  зорієнтувати студентів на характер практичного завдання з методики 

викладання української мови як іноземної;  

- ознайомити з критеріями оцінювання навчальних досягнень за 

національною шкалою та шкалу переведення за ECTS. 

Під час складання іспиту студент має продемонструвати знання:  

 понять та норм сучасної української літературної мови (фонетичні, 

орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні, словотвірні, 

синтаксичні, стилістичні); 

 основних понять і категорій методики навчання української мови як 

іноземної;  



 

  

 традиційних та інноваційних методичних технології навчання іноземних 

мов;  

 основ планування навчально-виховного процесу з української мови як 

іноземної на різних етапах вивчення; 

 сучасних підходів до формування в учнів іншомовної комунікативної 

компетенції; 

 понятійного апарату корпусної лінгвістики;  

 основних типів існуючих корпусів;  

 вікових психологічних особливостей учнів; 

 основних фактів, реалій та понять лінгвокраїнознавства та 

лінгвокультурології.  

Студент повинен вміти: 

 досконало володіти нормами сучасної української літературної мови й 

практично втілювати їх під час навчання української мови як іноземної; 

 аргументувати та ілюструвати прикладами свої відповіді; 

 методично правильно оцінювати етапи навчально-виховної роботи; 

 обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси 

з української мови як іноземної; 

 впроваджувати нові методичні технології;  

 користуватися програмними засобами й інформаційними ресурсами 

корпусної лінгвістики; 

 аналізувати тексти, базуючись на лінгвокраїнознавчих знаннях та 

реаліях. 

Оцінювання відповіді студента здійснюється згідно з розробленими 

критеріями.  

 

 

 



 

  

Перелік компетентностей та програмних результатів відповідно до 

ОПП «Середня освіта. Українська мова і література». 

Загальні компетентності: 

– Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо на 

основі загальнолюдських ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ безпеки 

професійної діяльності та здорового способу життя. (КЗ-1) 

– Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових 

досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-

дослідної діяльності. (КЗ-2) 

– Здатність до збору, обробки, збереження, продукування і передачі 

професійно важливої інформації з метою її використання в рамках 

професійного, дослідницького контенту. (КЗ-3) 

– Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей 

мультикультурного суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування 

державною та іноземною мовами. (КЗ-4) 

– Здатність вчитися самостійно і автономно¸ розробляти власну 

траєкторію саморозвитку упродовж життя. (КЗ-5) 

– Здатність використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. (КЗ-6) 

– Здатність  генерувати  нові  ідеї (креативність). (КЗ-7) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

– Здатність діагностувати і оцінити рівень розвитку, досягнення та 

освітніх потреб особистості школяра. (КП-1) 

– Здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння співпрацювати з 

представниками інших галузей гуманітарного знання в ході розв’язання 

науково-дослідних і прикладних завдань;  (КП-2) 

– Здатність розуміти і застосовувати освітні теорії та методології в 

якості основи для навчання і організації позааудиторної виховної роботи. (КП-

3) 



 

  

– Здатність діяти у відповідності до вимог професійного обов’язку, 

демонструвати професійну поведінку, що відповідає принципам та нормам 

педагогічної деонтології, психології спілкування.  (КП-4) 

– Здатність організовувати навчальновиховний процес у межах 

викладання предмету спеціалізації з урахуванням соціального контексту і 

розвитку учнів. (КП-5) 

– Здатність організовувати навчальновиховний процес у межах 

викладання предмету спеціалізації з урахуванням соціального контексту і 

розвитку учнів. (КП-6) 

– Здатність створювати і підтримувати психологічно безпечні умови 

навчання, освітні умови для саморозвитку і самореалізації в рамках освітнього 

середовища. (КП-7) 

– Здатність упроваджувати ефективні педагогічні, ІКТ технології для 

забезпечення якості освіти відповідно до державних стандартів, задоволення 

потреб здобувачів освіти, батьків. (КП-8) 

– Здатність використовувати відповідну термінологію та форм 

вираження дисципліни в усній та письмовій формах українською та іноземною 

мовами. (КП-9) 

– Здатність володіти методами наукового аналізу і структурування 

мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів.  (КП-10) 

– Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, 

розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового 

літературознавства.  (КП-11) 

– Володіння сучасними інформаційними технологіями та здатність 

застосовувати їх в сфері лінгвістики.(КП-12) 

Програмні результати: 

Знання:  

– принципів, підходів, умов реалізації Державних стандартів освіти, 

організації профільного навчання у закладах середньої освіти; (РН-1) 



 

  

– психологічних  механізмів  ділового  спілкування, психологічних 

основи виникнення конфліктів і способів їх уникнення  у професійній 

діяльності; (РН-2) 

– сутності, психофізіологічних основ та особливостей педагогічної 

творчості вчителя, майстерності, творчої педагогічної діяльності; (РН-3)  

– основних законодавчих актів у сфері охорони праці в галузі освіти, 

особливостей організації охорони праці у закладах освіти; (РН-4) 

– методології та організації наукового дослідження;  (РН-5) 

– з української філології (теорія та історія лінгвістики, теорія літератури, 

історія літературознавства), іноземної мови та зарубіжної літератури, 

включаючи методику їх викладання у вищий школі (РН-6) 

Вміння:  

– аналізувати основні напрями реформування освіти в Україні і зарубіжних 

країнах; сформулювати і оцінити проблеми щодо проведення реформ на різних 

рівнях освіти; (РН-7) 

– обирати методи і прийоми диференціації (індивідуалізації) навчання 

учнів старшої і профільної школи відповідно до специфіки предмету 

спеціалізації;  (РН-8) 

– реалізовувати основні управлінські функції аналізу, прогнозування, 

організації, контролю, самоконтролю в процесі організаційно-методичної, 

навчально-методичної, науковометодичної, виховної та інших видів діяльності. 

(РН-9) 

– застосовувати теоретичні знання сучасних наукових парадигм, освітніх 

концепцій, педагогічних теорій для використання у практичній діяльності 

вчителя відповідно до спеціалізації; (РН-10) 

– визначати та застосовувати сучасні педагогічні (ІКТ) технології навчання 

у старшій школі; (РН-11) 

– управляти діями учнів щодо запобігання виникненню нещасних випадків;  

(РН-12) 

– проводити педагогічне дослідження з використанням іншомовних джерел 

інформації, застосовувати теоретичні і емпіричні методи дослідження 

педагогічних явищ і процесів на засадах міждисциплінарності, 

компаративістики; (РН-13) 

– оформляти і презентувати результати у кваліфікаційній роботі за обраною 

проблемою; (РН-14) 

– формулювати дослідницьку задачу, для її розв’язання збирати необхідну 

інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому 

контексті; (РН-15) 



 

  

– працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих 

випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та 

мультикультурній групі; (РН-16) 

– виконувати критичний самоаналіз професійної діяльності з метою її 

удосконалення. (РН-17) 

Комунікація:  

– володіння педагогічною технікою професійно-педагогічного 

спілкування; (РН-18) 

– демонстрування готовності до міждисциплінарної взаємодії з 

уміння, співпраці з представниками інших галузей гуманітарного знання в ході 

розв’язання професійних завдань; (РН-19)          

Автономія і відповідальність:  

– здійснення етично виправданої професійної поведінки в різних 

ситуаціях педагогічної діяльності (ситуаціях ризику, конфлікту, морального 

вибору); (РН-20) 

– створення безпечних умов життєдіяльності й навчання школярів. 

(РН-21)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Основи корпусної лінгвістики. 

Формалізми подання знань: фрейми, сценарії, продукції, семантичні 

мережі. Застосовність для представлення когнітивних і мовних структур. 

Корпус як лінгвістичний та інформаційний ресурс. Класифікація корпусів. 

Приклади найбільш відомих корпусів. Структура корпусу: корпус даних, 

корпус-менеджер. Одиниця зберігання, одиниця уявлення корпусу даних. 

Розмітка корпусів. Види лінгвістичної розмітки / лінгвістичного анотування. 

Лінгвістичні дослідження на базі корпусів. 

Поняття лінгвістичного корпусу. Корпусна лінгвістика та комп’ютерна 

лінгвістика. Розвиток лінгвістичних корпусів у світі. Перше і друге покоління 

корпусів. Розмітка . Види розміток. Лінгвістичні дослідження на базі корпусу: 

вивчення граматики. Типи корпусів: усні і письмові, одномовні і багатомовні, 

анотовані і неанотовані. Конкорданс. Програми для роботи з корпусом. 

Паралельні корпуси. 

Теоретичні засади методики навчання іноземних мов  

Методика викладання іноземної мови Джерела збагачення методики. 

Принципи навчання української мови як іноземної. Методи навчання, їх 

класифікація. Дидактичні засоби навчання. Зв’язок методики та психології. 

Зв’язок методики та педагогіки. Чинні підручники для навчання української 

мови як іноземної.  

Формування фонетичних навичок 

Фонетичний мінімум та принципи його відбору. Головні принципи, що 

складають основу роботи над вимовою. Види фонетичних вправ. Система вправ 

для навчання інтонації. 

Формування лексико-граматичних навичок 

Формування лексичних навичок. Характеристика та типологія 

української лексики як іноземної. Принципи відбору граматичного матеріалу. 



 

  

Природа труднощів, що виникають під час навчання лексики та граматики 

української мови. Характеристика граматичних навичок у різних видах 

мовленнєвої діяльності. Основні етапи роботи над лексичним та граматичним 

матеріалом. 

Розвиток умінь читання та письма 

Психофізіологічна природа читання. Основні завдання навчання читання 

на різних етапах. Характеристика видів читання. Комплекс вправ для навчання 

техніки читання. Сучасні методики навчання читання на різних етапах 

навчання. Психолінгвістичні механізми письма. Суть навчання техніки письма. 

Комплекс вправ при навчанні письма.  

Розвиток умінь говоріння 

Комунікативні, психологічні і лінгвістичні особливості діалогічного та 

монологічного мовлення. Різновиди монологічних висловлювань. Сучасні 

методи для навчання діалогічного та монологічного мовлення. 

Контроль навичок та вмінь володіння іноземною мовою 

Основні функції контролю та вимоги до нього. Об’єкт контролю. Основні 

види та форми контролю.  

Специфіка психології навчання іноземній мові 

Психологічна основа організації навчання нерідній мові. Особистісно-

діяльнісний підхід у навчанні нерідній мові. Білінгвізм. Індивідуально-

особистісні якості учнів у навчанні нерідної мови. Гендерні особливості, що 

впливають на процес засвоєння іноземної мови. Методи й прийоми 

саморегуляції, які сприяють засвоєнню іноземної мови. Психологічні техніки й 

прийоми навчання нерідної мови. Вікові особливості учнів й процеси засвоєння 

рідної та іноземної мови.  

Лінгвокультурологія  

Лінгвокраїнознавчі дослідження як реалізація взаємодії мови та культури 

у формуванні національного світогляду мовців. Стандарти комунікативної 

поведінки. Загальна культурознавча характеристика країн, мову яких вивчають. 

Соціолінгвістична ситуація. Система освіти, релігія, ЗМІ, спорт, мистецтво та 



 

  

культура, відомі особистості. Національна символіка, анімалістичні та 

флористичні символи та їх мовна репрезентація. Традиції, звичаї, національні 

свята, культурно-специфічні реалії, стандарти комунікативної поведінки. 

 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

з методики викладання української мови як іноземної 

1. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних 

студентів. 

2. Основні напрямки сучасного розвитку викладання української мови як 

іноземної. 

3. Характеристика етапів оволодіння українською мовою як другою мовою.  

4. Мета і практична цінність психологічного вимірювання здібностей до 

іноземної мови.  

5. Репродуктивний та продуктивний рівень володіння мовою.  

6. Особливості мовлення у стані емоційного напруження. 

7. Охарактеризувати специфіку прямого методу навчання.  

8. Поняття «мовна здатність» та «мовленнєва активність».  

9. Поняття мовної обдарованості. 

10. Охарактеризувати принципи навчання української мови як іноземної.   

11. Комунікативні методи навчання української мови як іноземної.  

12. Ігрові і тренінгові технології навчання української мови як іноземної.  

13. Проектні технології та проблемно-евристичне навчання української мови 

як іноземної.   

14. Обґрунтувати доцільність використання комп’ютерних і мережевих 

технологій у викладанні української мови як іноземної. 

15. Проблемне навчання української мови як іноземної.  

16. Охарактеризувати інтенсивні методи навчання іноземним мовам.  

17. Самостійна робота у процесі навчання української мови як іноземної.  

18. Формування фонетичних навичок у процесі вивчення української мови як 

іноземної. 



 

  

19. Формування граматичних навичок говоріння у процесі вивчення 

української мови як іноземної. 

20. Формування лексичних навичок у процесі вивчення української мови як 

іноземної. 

21.Мовленнєва ситуація. Основні види мовленнєвих ситуацій при навчанні 

іноземної мови. 

22.Види читання. Особливості навчання читання різних видів. 

23.Особливості сприйняття писемного мовлення. 

24.Формування соціокультурної компетенції  на уроках іноземної мови.  

25.Система вправ у навчанні українській мові як іноземній. 

26. Шляхи навчання аудіювання української мови. 

27.Організація навчального процесу за методикою занурення.  

28.Формування мотивації під час навчання української мови як іноземної. 

29. Основні положення перекладних методів. 

30.Засоби створення іншомовного середовища. 

31.Охарактеризувати форми та методи позакласної роботи з української 

мови як іноземної. 

32.Обґрунтувати необхідність планування уроку іноземної мови, зокрема 

української мови як іноземної. 

33.Вимоги до уроку іноземної мови. 

34.Можливості тестової методики контролю знань учнів з української мови 

як іноземної. 

35.Навчання іноземних мов в початковій школі. 

36.Особистісно-діяльнісний підхід до навчання української мови як 

іноземної. 

37. Проблема та типологія білінгвізму. 

38.Компоненти мовленнєвої діяльності.  

39.Вікові особливості вивчення іноземної мови.  

40. Сучасні корпуси текстів української мови. Проблеми розробки та 

створення. 



 

  

41. Використання корпусу як інструмент ефективного навчання української 

мови як іноземної.  

42. Дослідження лексики сучасної української мови за допомогою корпусу 

текстів. 

43. Дослідження стилістики за допомогою корпусу текстів. 

44. Національно-культурна специфіка слова. Поняття лакуни. Класифікація 

лакун. 

45. Національно-культурні цінності і категорія оцінки. 

46. Традиції мовленнєвої поведінки українців.  

47. Розвиток лінгвокультурної компетентності учнів. 

48. Лінгвокультурологічний аспект вивчення фразеологізмів. 

49. Лінгвокультурні концепти та їх роль у навчанні української мови як 

іноземної. 

50. Об’єктивні і суб’єктивні чинники сприйняття мовлення. 

 

СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Білети до кваліфікаційного іспиту укладені відповідно до програм з 

навчальних дисциплін зі спеціалізації. Кожен екзаменаційний білет вміщує три 

питання (перше та друге питання – теоретичні (по 30 балів); третє питання –

практичне (40 балів)). Оцінка відповіді студента здійснюється за 100-бальною 

шкалою з наступним переведенням у національну систему оцінювання та 

шкалу оцінювання за ECTS.  

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  
Освітній ступінь  «Магістр» 

Напрям підготовки  014 Середня освіта (Українська мова та література) 

Іспит зі спеціалізації (викладання української мови як іноземної) 

 



 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Традиційні та нетрадиційні методи викладання української мови як 

іноземної. 

2. Поняття «мовна здатність» та «мовленнєва активність».  

3. Розробити зразки завдань (2-3) для тестового контролю навчальних 

досягнень студентів-іноземців із теми «Лексикологія української мови». 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

Шкала оцінювання 

результатів 

складання 

державних 

екзаменів   

Шкала 

оцінювання 

результатів 

складання 

державних 

екзаменів   

Шкала оцінювання результатів 

складання державних екзаменів   

100 - бальна  

шкала  

100 - бальна  

шкала  

100 - бальна  шкала  

      

   ЕКТС  Національна     ЕКТС  

Національна  

   ЕКТС  

Національна  

шкала  шкала  шкала  

Визначення  Визначення  Визначення  

90 – 100   А  

відмінно  Відмінна 

відповідь, 

виконання роботи  

90 – 100   А  

відмінно  

Відмінна 

відповідь, 

виконання 

роботи  

90 – 100   А  відмінно  Відмінна 

відповідь, виконання роботи  

(завдань) лише з незначною кількістю  

(завдань) лише з 

незначною 

кількістю  

(завдань) лише 

з незначною 

кількістю  

 



 

  

Елементи екзамену та максимальна кількість балів за кожний з них: 

Критерії оцінювання теоретичної частини екзаменаційного білета 

Відмінно (90 – 100 б.) – отримує студент, який надає повні, змістовні 

відповіді на теоретичні питання, дає правильні визначення понять, обґрунтовує 

свої судження; наводить влучні приклади; дотримується норм професійно-

орієнтованого володіння мовою. 

Добре (85 – 89 б.) – отримує студент, який надає повні відповіді на всі 

питання, але припускається поодиноких неточностей у послідовності викладу; 

дає правильні визначення понять, обґрунтовує свої судження; наводить 

приклади; дотримується норм професійно-орієнтованого володіння мовою. 

Добре (74 – 84 б.) – отримує студент, який надає вірні відповіді на всі 

питання, але у відповідях спостерігаються певні недоліки, непослідовність; 

студент нечітко визначає основну і другорядну інформацію, відхиляється від 

теми, дає правильні визначення понять; наводить приклади; дотримується норм 

професійно-орієнтованого володіння мовою. 

Задовільно (65 – 73 б.) – отримує студент, який досить повно викладає 

теоретичний матеріал, але не дотримується логіки відповіді, допускає 

неточності у визначенні понять; наводить непереконливі аргументи; 

припускається помилок у професійно-орієнтованому мовному оформленні 

власного висловлювання. 

Задовільно (60 – 63 б.) – отримує студент, який виявляє знання й 

розуміння основних положень обговорюваної тем, але матеріал викладає 

неповно, допускає неточності у визначенні понять; не може навести конкретні 

приклади. 

Незадовільно (36 – 59 б.) – отримує студент, який не володіє сучасним 

матеріалом, тільки має уявлення про окремі положення; не може визначити 

поняття; висловлювання студента нечіткі, нелогічні.  

Критерії оцінювання практичної частини екзаменаційного білета 

Відмінно (90 – 100 б.) – отримує студент, який правильно та повно 

розкриває зміст матеріалу з поставленого питання; вільно володіє професійною 



 

  

термінологією; оригінально підходить до виконання завдання; відображає в 

розробках фрагментів уроків знання інноваційних методів навчання української 

мови як іноземної. 

Добре (85 – 89 б.) – отримує студент, який правильно та повно розкриває 

зміст матеріалу з поставленого питання; володіє професійною термінологією з 

незначними помилками; демонструє творчий підхід до виконання завдання; 

відображає в розробках фрагментів уроків розуміння індивідуалізації навчання 

української мови як іноземної; представляє послідовний, логічний виклад 

матеріалу, але з не грубими помилками. 

Добре (74 – 84 б.) – отримує студент, який правильно та повно розкриває 

зміст матеріалу з поставленого питання; володіє професійною термінологією з 

незначними помилками; демонструє переважно репродуктивний тип відповіді; 

представляє послідовний, логічний виклад матеріалу, але припускається певних 

помилок. 

Задовільно (65 – 73 б.) – отримує студент, який демонструє знання і 

розуміння тільки основного програмового матеріалу з поставленого питання; 

недостатнє володіння професійною термінологією; при плануванні фрагментів 

уроків різних видів навчання української мови як іноземної студент порушує 

логіку викладання матеріалу; послідовний, логічний, але необґрунтований 

виклад матеріалу, який містить незначні помилки.  

Задовільно (60 – 63 б.) – отримує студент, який у відповіді на питання 

висвітлює спрощений виклад теоретичного матеріалу або не в повному обсязі; 

часткове володіння професійною термінологією; послідовний, спрощений 

виклад матеріалу з помилками. 

Незадовільно (36 – 59 б.) – отримує студент, який відтворює лише деякі 

положення за підказками викладача; демонструє невміння висловити та 

аргументувати свою точку зору на запропоновану тему; практичне завдання 

виконане на низькому рівні. 
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