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Вступ 
 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

 

          Підсумкова атестація випускників освітньої програми «Германська філологія та 

перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова» за спеціалізацією 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно) включає атестаційний іспит за 

результатами вивчення дисциплін «Педагогіка та психологія вищої школи» та «Методика 

викладання фахових дисциплін у вищій школі».  

           Метою атестаційного іспиту є перевірка та оцінювання студентів щодо оволодіння 

психолого-педагогічними основами та знаннями із методики викладання фахових дисциплін у 

вищій школі. 

Програма атестаційного іспиту розрахована на студентів денної та заочної форми 

навчання за програмою «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга 

іноземна мова». 

До складання атестаційного іспиту з «Педагогіка та психологія вищої школи» та 

«Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» допускаються студенти, що 

виконали всі вимоги індивідуального плану.  

Атестаційний іспит з «Педагогіка та психологія вищої школи» та «Методика 

викладання фахових дисциплін у вищій школі» носить комбінований характер та складається 

із завдань, інтегрованих у тестову складову із 200 питань, які вивчаються у процесі викладання 

дисциплін, пов’язаних із вивченням курсів «Педагогіка та психологія вищої школи» та 

«Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі». Завдання складені відповідно до 

знань та вмінь, закладених у робочу програму.  

Атестаційний іспит відбувається у формі тестування. Екзаменаційний білет містить 30 

тестових завдань комбінованого характеру із дисциплін «Педагогіка та психологія вищої 

школи» та «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі». Час виконання тесту 50 

хвилин. 

 

 

 

 

 

 



АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ З ПЕДАГОГИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ Й 

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Статус дисципліни                                                               обов’язковий професійної підготовки 

Рівень вищої освіти                                                              другий (магістерський) 

Мова викладання                                                                  українська 

Семестр                                                                                   третій 

Форми навчання, для яких читається дисципліна        денна, заочна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміти 

оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення; оцінювати й 

критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати 

шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 

підходів та прогнозування; демонструвати знання та розуміння вимог до професійної 

діяльності викладача ЗВО з урахуванням змін в освітній політиці/змісті освіти; виявляти 

творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень щодо ефективності управління й 

організації освітнього процесу; здійснювати раціональний вибір способів організації 

педагогічної діяльності; володіти внутрішньою мотивацією та виявляти здатність до власного 

професійного розвитку і професійної саморефлексії; демонструвати успішне володіння 

набором знань умінь та навичок, необхідних для здійснення трудових функцій викладача у 

ЗВО: конструювати та проєктувати зміст навчальної та виховної роботи; проводити навчальні 

заняття (лекційні, семінарські, практичні) в ЗВО на належному рівні; вміти виявляти, 

аналізувати та враховувати очікування студентів, роботодавців та інших стейкхолдерів під 

час періодичного перегляду й оновлення програми навчальної дисципліни; встановлювати 

зв'язок змісту навчальної дисципліни з актуальними потребами суспільства; розробляти 

критерії та обирати інструменти оцінювання відповідно до специфіки навчальної дисципліни; 

контролювати дотримання вимог і правил академічної доброчесності; вміти застосовувати 

сучасні ІТ у науковій та педагогічній діяльності: комп’ютерні засоби візуалізації навчально-

методичного забезпечення; володіти навичками використання сучасних програм перекладу; 

використовувати хмарні, мультимедійні, мережеві та інтерактивні технології в освітній і 

науковій діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: Мета, цілі і зміст навчання іноземних мов у вищій школі. 

Принципи, методи і засоби навчання іноземних мов у вищій школі. Методика навчання 

аудіювання, говоріння, читання автентичних текстів і писемного мовлення у вищій школі. 

Складові компоненти навчання аудіювання: лінгвістичний, психологічний, методологічний. 

Види усного мовлення та компетентності, які вони надають. Етапи навчання професійно-

орієнтованого читання. Типи письма і жанри писемного спілкування. Викладання перекладу 

як спеціальності. Принципи підготовки перекладачів. Фахова компетентність перекладача, 

перекладацькі компетенції та зміст їх формування. Навчання письмовому перекладу з 

англійської мови на українську і навпаки. Система вправ для навчання письмового перекладу. 

Навчання усному перекладу з англійської мови на українську і навпаки. Вправи для 

формування навичок та розвитку вмінь для усного перекладу. Організація процесу формування 

фахової компетентності майбутніх викладачів іноземних мов  і перекладу у вищих навчальних 

закладах. 



Загальні основи педагогіки вищої школи. Дидактика вищої школи. Інновації в системі вищої 

школи. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Інноваційні 

підходи до викладання. Психологія вищої школи. Діяльність та пізнавальні процеси. Студент 

як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. Студент як суб’єкт педагогічної 

діяльності. Виховання особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. 

Становлення позитивної професійної я-концепції викладача. Психологія діяльності та 

особистості викладача вищої школи. 

Пререквізити: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання фахових 

дисциплін». 

Форми та критерії оцінювання: тестування. 

Вид семестрового контролю: іспит-третій семестр. 

Навчальні ресурси 

1. Скиба, К. М. (2020). Педагогіка та психологія вищої школи : методичні вказівки до 

практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно)» / К. М. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 88 с. 

2. Курлянд З. Н.Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. 

Семенова, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова. - 3-є вид., переробл., доповн. - К. : Знання, 2007. - 

495 c. - укp. 

3. Власова О. І.Психологія вищої школи : підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Власова, В. А. 

Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома; ред.: О. І. Власова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

- Київ : Київ. ун-т, 2015. - 405 c. - укp. 

4. Мороз О. Г.Педагогіка і психологія вищої школи : Навч. посіб. / О. Г. Мороз, О. С. 

Падалка, В. І. Юрченко; ред.: О. Г. Мороз; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. - 267 

c. - Бібліогр.: 211 назв. - укp. 

5. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підруч. Для студ. лінгв. 

ун-тів і фак. ін. мов вищих навч. закладів /О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька [та ін.] ; 

під заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с. 

6. Сєргєєва О. В. Методика викладання перекладу у вищій школі: метод. вказівки до практ. 

занять з дисципліни для студентів спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно)» /уклад. Сєргєєва О. В. [Електронний ресурс]. – Хмельницький : ХНУ, 

2018. – 40 с. – Режим доступу: https://msn.tup.km.ua. 

     7.Сєргєєва О. В. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі : методичні 

вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів спеціальності 035.041 

«Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. О. В. Сєргєєва.  

Хмельницький  :  ХНУ, 2022.  38 с. – Режим доступу: https://msn.tup.km.ua. 

    8.Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності / Л. М. Черноватий // 

Підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». – Вінниця : Нова 

книга, 2013. – С. 368. 

    9. Модульне середовище для навчання: MOODLE. Доступ до ресурсу: https//msn.khnu.km.ua. 

    10. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http: // 

lib/khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php. 

 

Викладачі: доктор педагогічних наук, професор Скиба Катерина Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук,  доцент Сєргєєва Оксана Володимирівна. 

 

 

https://msn.tup.km.ua/
https://msn.tup.km.ua/


ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«Педагогіка та психологія вищої школи»  

1. Поняття про педагогіку як науку. 

2. Педагогіка вищої школи як наука. 

3. Історичне і сучасне в педагогіці. 

4. Організаційно-педагогічні основи діяльності ЗВО за Законом України «Про вищу освіту». 

5. Підготовка перекладачів в системі вищої освіти України. 

6. Основні категорії педагогіки вищої школи. 

7. Педагогічний процес у вищій школі.  

8. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи 

9. Поняття дидактики та завдання дидактики вищої школи. 

10. Теорії навчання вищої школи. 

11. Поняття про порівняльну педагогіку. 

12. Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних країнах. 

13. Поняття про навчально-виховний процес у закладах вищої освіти. 

14. Принципи навчання у вищій школі. 

15. Форми організації навчання у закладах вищої освіти. 

16. Методи навчання у вищій школі. 

17. Методика організації та проведення лекцій, практичних і семінарських занять у вищій школі. 

18. Навчально-методичні документи зі спеціальності. Навчальний та робочий плани. 

19. Освітні інноваційні технології в системі вищої школи України. 

20. Форми організації практики студентів. 

21. Види та структура науково-пошукової діяльності студентів. 

22. Види і форми організації перевірки студентів (індивідуальна, групова, фронтальна перевірка, 

самоконтроль, рейтингова система).  

23. Форми контролю якості знань, умінь, навичок студентів (усна співбесіда, письмове, 

фронтальне опитування, стандартизований контроль; письмова перевірка, експрес-контроль, 

тестова перевірка, колоквіуми, контрольні роботи, заліки, курсові та дипломні роботи, 

семестрові та державні іспити).  

24. Психологія як наука. 

25. Зв'язок педагогічної психології та педагогіки вищої школи. 

26. Психологічні типи пізнавальної діяльності студентів. 

27. Розвиток критичного та творчого мислення студентів. 

28. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів. 

29. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання. 

30. Функції та види мовленнєвої діяльності у викладанні. Мовленнєва культура викладача. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» (від 1.07.2014). Доступ до ресурсу: 
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Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома; ред.: О. І. Власова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

- Київ : Київ. ун-т, 2015. - 405 c. - укp. 

3. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. 

Семенова, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова. - 3-є вид., переробл., доповн. - К. : Знання, 2007. - 

495 c. - укp. 



4. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи : Навч. посіб. / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, 

В. І. Юрченко; ред.: О. Г. Мороз; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. - 267 c. - 

Бібліогр.: 211 назв. - укp. 

5. Скиба, К. М. (2020). Педагогіка та психологія вищої школи : методичні вказівки до практичних 

занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно)» / К. М. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 88 с. 

 

ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Виберіть правильний варіант відповіді 

1. Педагогіка вищої школи – це ...   

1) частина філософії;   

2) синтез знань про природу;   
3) комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання, навчання,  освіту;   
4) наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову  і професійну 
підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави та  суспільства.  

2. Об’єктом педагогіки вищої школи є:   

1) педагогічна система вищої школи;   

2) система вищої освіти і педагогічні процеси в ній;   
3) система народної освіти і педагогічні процеси в системі вищої школи.   

3. Педагогічна майстерність – це:   
1) комплекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації  професійної 
діяльності педагога;   
2) інтелектуальні уміння, необхідні для мисленого моделювання наукового  пошуку;   
3) одна з найбільш творчих і складних професій, в яких поєднано науку та  мистецтво.  

4. Початок класичної дидактики покладений:   

1) Платоном і Аристотелем;   

2) Декартом;   

3) Я. А. Коменським.   

5. Чому використання інтервальних повторів працює як метод навчання? 

1) створює більше довготривалих та корисних спогадів проти концентрованого навчання або 

зубріння правильно  

2) дає можливість спогадам впродовж довшого часу міцніти, щоб стати постійними  

3) вимагає від викладача ефективного планування та керування часом  

4) призводить до кращої успішності відразу після навчання проти концентрованого навчання 

або зубріння  

6. Чинники, які підвищують внутрішню мотивацію учнів, містять усе наведене нижче, 

окрім…   

1) поєднання того, що вивчається з особистими цінностями та метою  

2) відчуття досягнення завдяки успіху та зростанню майстерності  

3) розвиток почуття незалежності та самостійності  

4) отримання винагород за гарну роботу та наполегливі зусилля правильно  

7. Зміст навчального матеріалу визначається: 

1) навчальними планами; 

2) навчальними програмами з предметів; 

3) навчальними планами і навчальними програмами з предметів; 

8. Система вищої освіти і педагогічний процес у ній: 

1) об'єкт педагогіки вищої школи; 

2)закономірність педагогіки вищої школи; 

3) предмет педагогіки вищої школи; 

4) рушійна сила педагогіки вищої школи. 

 



 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» 

1. Мета і цілі навчання іноземних мов. 

2. Принципи навчання іноземних мов. 

3. Об’єкт методики викладання іноземної мови у вищій школі. 

4. Основні компоненти навчального процесу. 

5. Активні та інтерактивні методи навчання іноземних мов у вищій школі. 

6. Види мовленнєвої діяльності.  

7. Методика навчання аудіювання у вищій школі. 

8. Труднощі аудіювання. Види аудіювання. 

9. Етапи навчання аудіювання. 

10. Методика навчання монологічного мовлення у вищій школі. 

11. Функціональні типи монологів. 

12. Етапи навчання монологічного мовлення. 

13. Методика навчання діалогічного мовлення у вищій школі. 

14. Суть і характеристика діалогічного мовлення. Типи діалогів. 

15. Етапи навчання діалогічного мовлення. 

16. Методика навчання читання у вищій школі. 

17. Система вправ для навчання читання. 

18. Методика навчання писемного мовлення у вищій школі. 

19. Етапи навчання писемного мовлення. 

20. Методика викладання перекладу як наука. 

21. Об’єкт методики навчання перекладу. 

22. Принципи підготовки перекладачів. 

23.  Основні вимоги до фахової компетентності перекладача. 

24. Методи навчання, які використовуються у процесі формування професійної 

компетентності перекладачів. 

25. Вимоги до особистісних якостей перекладача і викладача перекладу та іноземних мов. 

26. Основні відмінності методики навчання усному послідовному і письмовому перекладу.  

27. Техніка навчання письмового перекладу. 

28. Загальні підходи до типології вправ для навчання перекладу. 

29. Техніка навчання усного перекладу. 

30. Форми та засоби контролю, за допомогою яких відбувається оцінка якості професійної 

підготовки перекладачів. 
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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
Виберіть правильний варіант відповіді 

 

1. Одним із завдань курсу методики викладання іноземної мови у вищій школі є: 

1) оволодіти ІМ; 

2) оволодіти методичними вміннями; 

3) оволодіти теорією виховання; 

4) оволодіти методичними вміннями та сформувати фонетичні навички 

студентів. 

2. Одним із компонентів навчального процесу є: 

1) навчаюча діяльність викладача; 

2) експериментальна база; 

3) цілі навчання; 

4) навчаюча діяльність викладача та цілі навчання. 

3. Об’єктом МВІМ у вищій школі є: 

1) навчання ІМ; 

2) метод навчання ІМ; 

3) спостереження за процесом навчання ІМ; 

4) навчання та метод спостереження за процесом навчання ІМ. 

4. Предметом МВІМ у вищій школі є: 

1) навчання ІМ; 

2) метод навчання ІМ; 

3) спостереження за процесом навчання ІМ; 

4) навчання та метод спостереження за процесом навчання ІМ. 

5. Методика викладання іноземної мови у вищій школі тісно пов’язана з : 

1) психосемантикою; 

2) фізіологією; 

3) педагогічною лінгвістикою; 

4) філологією. 

6. Завданням навчання граматики у вищій школі є: 

1) забезпечити студентам систематичні знання з граматики ІМ; 

https://msn.tup.km.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
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2) сформувати лише репродуктивні граматичні навички; 

3) сформувати репродуктивні й рецептивні граматичні навички; 

4) оволодіти методичними вміннями та сформувати фонетичні навички 

студентів. 

7. Аудіювання – це: 

1)продуктивна діяльність; 

2)рецептивна діяльність; 

3)репродуктивна діяльність; 

4) перцептивна діяльність. 

8. Вихідною одиницею для навчання монологічного мовлення у вищій 

школі є: 

1)окрема фраза; 

2)понадфразова єдність; 

3)зв'язний текст; 

4) набір речень. 

 

 


