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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Головним завданням комплексного екзамену зі спеціалізації «Англійська мова» є перевірка 

відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту з вищої освіти за 
спеціальністю 7.01010101 і 8.01010101 «Дошкільна освіта». Державна атестація є свідченням 
готовності студентів до активної участі майбутнього вчителя англійської мови у дошкільних 
закладах у розвитку національної освіти України, у пошуках найбільш результативних та ефективних 
методів навчально-виховної діяльності, у підвищенні рівня педагогічної культури майбутніх 
фахівців. У світлі окресленої орієнтації комплексний екзамен зі спеціалізації «Англійська мова» 
включає чотири питання з таких дисциплін:  

«Практичний курс англійської мови» – 1-е питання передбачає перевірку володіння студентом 
навичками читання автентичного англомовного тексту та його подальшого обговорення англійською 
мовою; 2-е питання передбачає виклад студентом однієї з розмовних тем і має свідчити про його 
рівень здатності здійснювати передачу іншомовного монологічного висловлювання англійською 
мовою;  

«Країнознавство Великої Британії та США» (3-є питання), що передбачає перевірку основних 
знань студентів про географічне положення, історію, національні символи, національний характер, 
національні стереотипи, релігію, стратифікацію суспільства, управління, політичні та економічні 
процеси, освіту, культуру, мистецтво, звичаї, традиції народів Великої Британії та США та 
особливості вербальної поведінки носіїв мови у різноманітних сферах спілкування;  

«Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку» (4-е 
питання), що передбачає виявлення психолого-методичної компетенції майбутніх учителів 
англійської мови у дошкільних навчальних закладах.  

Метою навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» є формування у студентів 
комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенцій, що забезпечать уміння ефективно і 
гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-
академічного та професійного спілкування; розвиток у студентів здатності до самооцінки та 
самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх 
подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя; формування у студентів 
професійної компетенції шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання 
англійської мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. 

Мета навчальної дисципліни «Країнознавство Великої Британії та США» – ознайомити 
студентів з особливостями географічного положення та клімату Великої Британії та сполучених 
Штатів Америки, їх суспільно-політичного ладу, сучасного процесу стратифікації суспільства, 
конфесіональної та етнічної мобільності населення, національної освіти, формування культури, 
літератури та мистецтва, а також з особливостями найбільш важливих подій в історії Великої 
Британії та Сполучених Штатів Америки. 

Метою навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови 
дітей дошкільного віку» є ознайомлення студентів із психолого-педагогічними основами навчання 
англійської мови у дошкільному навчальному закладі, розвиток та удосконалення умінь організації 
навчального процесу з англійської мови з огляду на сучасні методичні підходи та передовий 
педагогічний досвід, а також активізація процесу становлення професійної культури в процесі 
викладання англійської мови, формування потреб професійного розвитку. 
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ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Тема 1. Педагогічна освіта: сучасний етап 

Система дошкільної освіти в Україні. Система дошкільної освіти в англомовних країнах. 
Проблема наступності між ступенями освіти. Роль освіти у зростанні і розвитку дитини. Функції 
освіти та їх роль у сучасному суспільстві. Навчання дітей вдома: недоліки та переваги. Ідеальна 
родина – умова гарного навчання у дошкільному навчальному закладі. Дошкільні навчальні заклади 
майбутнього. Подальша освіта. Професійні коледжі в Україні та англомовних країнах. Технічні 
коледжі в Україні та англомовних країнах. З історії університетської освіти. Система вищої освіти в 
Україні. Система вищої освіти в англомовних країнах. Освіта упродовж життя.  

Тема 2. Роль учителя в сучасному суспільстві 
Професійна компетентність вчителя англійської мови у дошкільних навчальних закладах. Роль 

педагогічної освіти в сучасному суспільстві. Робота в дошкільному навчальному закладі. Цілі 
навчання іноземної мови в дошкільному навчальному закладі. Взаємодія та її типи. Педагогічний 
менеджмент. Досвід роботи вчителя англійської мови у дошкільних навчальних закладах. Співпраця 
з батьками.  

Тема 3. Новітні технології в особистісному та професійному розвитку 
Інформаційні технології в освіті. Переваги та недоліки використання новітніх інформаційних 

технологій. Місце та роль використання інформаційних технологій у роботі вчителя англійської мови 
у дошкільних навчальних закладах. Технологічний підхід в освіті. З історії виникнення поняття 
«освітня технологія». Мета і завдання освітніх технологій. Неперервна освіта – умова формування 
висококваліфікованого фахівця. 

Тема 4. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі 
Історія виникнення, мета, завдання та концептуальні положення Вальдорфської педагогіки. 

Технології інтерактивного навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Освіта дітей з 
особливими потребами: пошуки та перспективи. Державна політика у сфері інклюзивної освіти. 
Дистанційна освіта в Україні та англомовних країнах. Пісні – потужний засіб навчання англійської 
мови дітей дошкільного віку. Міжкультурна освіта в XXI столітті. Ляльки як інтерактивний спосіб 
навчання англійської мови у дошкільних навчальних закладах. Особисті стилі навчання дошкільників 
та навчання їх англійської мови. Жести та міміка у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. 
Навчання особливих дітей: індиго, веселки, кристали. Видатні педагоги світу. Видатні українські 
психологи та педагоги. 

Тема 5. Студентське життя та навчання у педагогічному інституті 
Студентсько-викладацька взаємодія. Соціально-гуманітарна робота студентів у педагогічному 

інституті. Навчання за кордоном. Відомі університети англомовних країн. Міжнародні освітні 
програми. Набуття педагогічного досвіду під час проходження виробничої практики. Студенти та 
робота під час канікул в Україні та англомовних країнах. Як стати справжнім професіоналом. 
Традиційні та інноваційні методи навчання англійської мови у дошкільному навчальному закладі. 
Підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у дошкільних навчальних закладах. 
Вчителювання в Україні та англомовних країнах. Навчання англійської мови на добровільних засадах 
за кордоном. Соціальна значущість професії вчителя англійської мови у дошкільних навчальних 
закладах. 

Тема 6. Наука і техніка 
Галузі науки і техніки. Наукові професії. Видатні українські вчені та винахідники. Видатні вчені 

та винахідники англомовних країн. Найважливіші наукові відкриття та винаходи. Студенти і наука. 
Методи наукового дослідження. Наукові студентські товариства. Основні види наукових досліджень 
у вищій школі. Вплив науково-технічного прогресу на життя людини та довкілля. Використання 
інформаційних технологій у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Роль наукового 
спілкування у професійному розвитку вчителя англійської мови у дошкільних навчальних закладах. 
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КРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 
 

Тема 1. Вступ. Географія Великої Британії та США 
Географічне положення Великобританії, Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії (Рельєф. 

Клімат. Гори. Ріки. Природні ресурси. Фауна. Флора.  
Тема 2. Історія Великої Британії та США 

Британія в стародавні часи. Кельти. Британія під час Римського завоювання. Англо-саксонське 
завоювання. Норманське завоювання. Основні події в історії Англії, Шотландії, Уельсу, Північної 
Ірландії. Національні символи Великобританії. Національні символи. Святі покровителі Англії, 
Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії. Прапори. Гімн Великої Британії.  

Найбільш важливі події в історії Сполучених Штатів Америки: Перші поселення в Америці. 
Громадянська війна. Хвиля імміграції. Перша Світова війна. Велика депресія. Друга Світова війна. 
Наддержава.  

Тема 3. Національні символи, національний характер та національний стереотип 
Великобританії та США 

Національні символи, національний характер та національний стереотип Великобританії: 
Державний прапор Об’єднаного Королівства. Державний герб. Гімн країни. Рослинні емблеми. Святі 
покровителі Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії. Національний характер та національний 
стереотип: населення країни; мовні сім’ ї; діалекти та акценти; багатокультурна Великобританія; 
етнічні та національні меншини; сім’я та сімейні стосунки; житло; одяг; їжа та напої; видатні люди. 

Національні символи, національний характер та національний стереотип Сполучених Штатів 
Америки: Державний прапор Сполучених Штатів Америки. Державний герб. Гімн країни. Статуя 
Свободи. Дзвоник Свободи. Дядько Сем. Національний характер та національний стереотип. 
Населення. Мовні сім’ ї. Діалекти та акценти. Багатокультурна Великобританія. Національні 
меншини. Сім’я та сімейні стосунки. Житло. Одяг. Їжа та напої. Видатні люди. 

Тема 4. Релігія у Великій Британії та США 
Релігія у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки сьогодні. Важливість релігії та її 

вплив на життя народу. Головні релігії та деномінації в Об’єднаному Королівстві та Сполучених 
Штатах. Історія християнства на території Британських островів та Америки. Релігія і мистецтво. 
Релігія і поезія. Головні релігійні свята Великої Британії та Сполучених Штатах Америки.  

Тема 5. Стратифікація суспільства Великобританії та США 
Соціальні прошарки Британського та Американського суспільств. Вищий клас. Багатії в 

Об’єднаному Королівстві та США. Середній клас. Робітничий клас сучасної Британії та США. 
Традиційний і новий робітничий клас у Великій Британії та США сьогодні.  

Тема 6. Управління Великобританією та США 
Монархія, королівська сім’я у Великій Британії. Парламент. Законодавчі, виконавчі органи 

влади. Судова система країн. Конституція і управління. Свобода і права громадян. Політичні партії. 
Профсоюзи.  

Тема 7. Освіта у Великобританії та США 
Загальна думка про освіту в Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Система 

середньої освіти. Типи шкіл. Навчальний рік. Екзамени. Події та церемонії в школах цих країн. 
Система вищої освіти в Об’єднаному Королівстві та Сполучених Штатах. Коледжі в Англії та 
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Америці. Оксбридж. Традиції та звичаї університетів. Отримання кваліфікації. Присвоєння звання 
Бакалавра/ Магістра/ Доктора/ Професора. Отримання кваліфікації вчителя.  

Тема 8. Традиції, свята, манери у Великій Британії та США 
Всенародні свята та святкування: Новий рік, Різдво Христове, День Святого Валентина, Великдень 

та інші свята та їх святкування в Британії та Америці. Фестивалі та ярмарки. Традиційні церемонії в 
Лондоні та Вашингтоні. Заручини, весілля, день народження, поховання. Спортивні змагання. Манери.  

Тема 9. Культура та мистецтво у Великій Британії та США 
Культурне життя Великої Британії та США. Різноманітність інтересів людей у Великій Британії 

та Сполучених Штатах. Живопис. Скульптура та архітектура. Художні галереї та музеї. Кіно. Театр в 
Британії та Америці сьогодні. Музичне життя. Фольклор, фольклорна музика. Видатні люди. 

Література  
1. Бєлкіна Е.В., Басіна А.В., Сіверс В.А. Діалог столиць: Підручник з країнознавства. – К.: АДЕФ – 

“Україна”, 2002. – С. 28-67. 
2. Великобритания: Пособ. по страноведению / Составитель Ю.Б. Голицынский. – СПб.: КАРО, 

2002. – 480 с. 
3. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / А.Р.У. Рум, Л.В. Колесников, Г.А. Пасечник и 

др. – М.: Рус. Яз., 1978. – 480 с. 
4. Гогильчин С.И. Британия сегодня: Пособие по страноведению. – Донецк: Академия, 1997. – 72 с. 
5. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. Кн.2. – К.: Тандем, 1996. – 335 с. 
6. Коганов А.Б. Сучасна англійська мова. Розмовні теми. Кн.2. – К.: А.С.К., 2000. – 352 с.  
7. Легенди Америки і Канади: Навч. посіб. / Укладачі В.Р. Личкевич, І.В. Фоміна І.В. – Тернопіль: 

Підручники та посібники, 2001. – 192 с. 
8. По Великій Британії: Навч. посіб. з курсу «Країнознавство» / Уклад. Н.Ф. Вовченко. – К.: Знання, 

2002. – 222 с. 
9. Полупан А.П. English-speaking countries. A cultural reader. – Х.: Країна мрій, 2002. – 208 с. 
10. Сафонова В.В., А. Ханнен-Лєнг. Английский язык: Пособие по культуроведению. – М.: 

Просвещение, 2001. – 162 с. 
11. Соединенные Штаты Америки / Составитель Ю.Б. Голицынский. – СПб.: КАРО, 2001. – 448 с. 
12. Синько Л.В. Американский английский язык. – К.: Экспресс, 1992. – 327 с. 
13. Тучина Н.В. Speak English with Pleasure. Cучасні розмовні теми / За ред. Луїзи Грін. – Х.: Торсінг, 

2002. – 288 с. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 
Тема 1. Психолого-педагогічні особливості формування іншомовної комунікативної 

компетентності дітей дошкільного віку 
Психологічні фактори успішності навчання англійської мови на дошкільному ступені. 

Особливості психофізіологічних характеристик дітей дошкільного ступеня навчання. Специфіка 
раннього навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Увага і уява дитини, вплив зазначених 
психічних явищ на успішність оволодіння АМ. Способи комунікативного впливу: переконування і 
навіювання. Функції вчителя англійської мови у дошкільних навчальних закладах. 

Тема 2. Лінгвістичні основи навчання англійської мови 
Предмет та методи дослідження навчальної дисципліни. Психолого-педагогічні основи 

навчання АМ. Метод критичного аналізу теоретичних джерел. Психологічні основи навчання 
англійської мови. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічні проблеми навчання 
АМ. Характеристика рефлексивного педагогічного управління діяльністю дітей на заняттях з АМ. 
Загально-дидактичні та суто методичні принципи навчання АМ. Структура змісту навчання АМ. 
Навчальний, розвивальний та виховний аспекти діяльності дітей дошкільного віку на заняттях з АМ. 
Навчання в структурі особистості. Розвиток у структурі особистості. Виховання у структурі 
особистості. 
Тема 3. Технологічні аспекти навчання англійської мови (методологія педагогічної діяльності) 

Поняття про мікроструктуру професійної педагогічної діяльності, педагогічну дію як первинну 
функціональну одиницю педагогічної діяльності. Педагогічні ситуації та педагогічні задачі, їх 
співвідношення. Види педагогічних задач, їх класифікація. Ієрархія педагогічних задач в практичній 
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діяльності вчителя англійської мови у дошкільних закладах. Ставлення вчителя до педагогічних 
рішень у процесі викладання АМ.  

Поняття навичок та умінь. Поняття «тема» та «мовленнєва ситуація». Типові комунікативні 
ситуації. Сфера спілкування. Державний освітній стандарт з іноземної мови.  

Тема 4. Організація та активізація навчально-виховного процесу з англійської мови у 
дошкільному закладі 

Форми діяльності дітей на занятті з АМ. Загальні вимоги до форм діяльності дітей на занятті. 
Індивідуальна діяльність. Індивідуально-масове тренування. Робота в парах. Робота в групах. Ігрові 
форми навчальної діяльності. Проблеми активізації діяльності дітей дошкільного ступеня навчання 
на заняттях з АМ. Поняття про навчальну творчість, сутність, види навчально-творчої діяльності 
дітей. Класифікація проблемно-творчих ситуацій. Нестандартні заняття в системі організації 
навчально-творчої діяльності дітей, їх особливості. Мета та види нестандартних занять, їхні 
педагогічні можливості. Активні методи навчання АМ. Характеристика активних та евристичних 
методів навчання. Навчальна гра як універсальний шлях активізації навчальної діяльності дітей на 
заняттях з АМ. Класифікація навчальних ігор. Прийоми стимулювання творчої активності дітей.  

Тема 5. Основні передумови успішної діяльності дітей дошкільного ступеня навчання на 
заняттях з АМ 

Профілактика помилок. Диференціація у навчанні АМ. Психологічний клімат на занятті з АМ. 
Функції засобів навчання у різних формах діяльності дітей дошкільного ступеню навчання. 
Організаційний аспект діяльності дошкільників на занятті з АМ. Самостійна робота на занятті з АМ у 
дошкільному навчальному закладі. Інтенсивні напрями навчання АМ. Метод активізації резервних 
можливостей особистості дошкільника та групи. 

Тема 6. Прогнозування розвивальної та виховної функції різних аспектів заняття з АМ на 
дошкільному ступені навчання 

Об’єкти розвитку і виховання на занятті з АМ. Інформативний аспект. Мовознавчий аспект. 
Трудовий аспект. Організаційний аспект. Соціальний аспект. Контролюючий аспект. Психологічний 
аспект. Методичний аспект. Задача як педагогічний засіб розвитку дитини. Особистісне і соціальне у 
процесі виховання засобами АМ. Виховання на занятті з АМ. Особливості навчання АМ на 
дошкільному етапі навчання. Загальна характеристика дітей дошкільного віку: психолого-
педагогічний аспект. 

Література 
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 

пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. 
Гез. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

2. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб. пособие для 
студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.И.Гез, Г.М.Фролова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с. 

3. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с. 

4. Куліш В.Г. Курс лекцій з методики викладання англійської мови у початковій школі для 
студентів педагогічних училищ та коледжів. – Навч.-метод. посіб. /В.Г.Куліш. – Донецьк: Юго-
Восток, 1999. – 169 с. 

5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і 
перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

6. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие / Е.А.Маслыко, П.К. 
Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – 9-е изд., стер. – Мн.: Выш. шк., 2004. – 522 с. 

7. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. 
Вид. 2-ге, доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с. 

8. Шкваріна Т.М. Методика навчання іноземної мови дошкільників: навч. посіб. – К.: «Освіта 
України», 2007. – 300 с. 



 8 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ  

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 
 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
 

1. Професійна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу (A preschool teacher’s 
professional competence). 

2. Ляльки як інтерактивний спосіб навчання англійської мови у дошкільних закладах (Puppetry as an 
interactive way of teaching English in preschool institutions). 

3. Застосування різних видів діяльності – запорука підвищення якості навчання англійської мови 
(The use of different types of activities – the key to enhance English learning). 

4. Виховання і навчання особливих дітей: індиго, веселки, кристали (Teaching special children: 
Indigos, Rainbows, Crystals). 

5. Засоби, що сприяють позитивній поведінці дітей на заняттях (The means to facilitate kids’ positive 
behaviour in the classroom).  

6. Навчання дітей з особливими потребами в Україні (Educating children with special needs in 
Ukraine). 

7. Неперервна освіта – умова формування висококваліфікованого фахівця (Continuing Education – 
the condition for the formation of a highly professional). 

8. Переваги і недоліки домашнього навчання (Advantages and disadvantages of the home education). 
9. Вальдорфська педагогіка – незалежна система альтернативної освіти (Waldorf pedagogy – the 

independent alternative education system). 
10. Пісні – потужний засіб навчання англійської мови дітей дошкільного віку (Songs – a powerful way 

to teach English to preschoolers). 
11. Академічні ступені в Україні та за кордоном (Academic degrees in Ukraine and abroad). 
12. Декілька занять з англійської мови на тиждень: як зробити їх ефективними (Few English classes a 

week: how to make them effective).  
13. Застосування інформаційних технологій у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку (The 

use of informational technologies in teaching English to preschoolers). 
14. Підтримання доброзичливої атмосфери на занятті з англійської мови (Maintaining an English class 

atmosphere of warmth and acceptance). 
15. Поради, що можуть допомогти батькам належно виховати дітей (The tips which may help parents to 

bring up their children properly).  
16. Методи навчання, які допомагають дітям дошкільного віку стати успішними учнями (Teaching 

methods that help kids be successful learners). 
17. Навчання римуванню у дошкільному закладі (Teaching rhyming in a preschool institution). 
18. Співпраця дітей, батьків і дошкільного навчального закладу (Cooperation between children, parents, 

and a preschool educational institution). 
19. Навчання англійської мови на добровільних засадах за кордоном (Teaching English as a volunteer 

overseas). 
20. Особистісні стилі навчання дітей дошкільного віку та навчання англійської мови (The 

preschoolers’ personal learning styles and teaching English). 
21. Жести та міміка у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку (Gestures and mime in 

teaching English to preschoolers). 
22. Навчання за кордоном: переваги та недоліки (Studying abroad: advantages and disadvantages). 
23. Залучення дітей дошкільного віку до створення наочності на заняттях з англійської мови 

(Involving preschoolers in creating visuals in English classes). 
24. Роль наукового спілкування у професійному розвитку вихователя дітей дошкільного віку (The 

role of scientific communication in a preschool teacher’s professional development). 
25. Цілі та зміст навчання англійської мови у дошкільному навчальному закладі (The English language 

teaching aims and content in a preschool educational institution). 
26. Застосування рідної мови на заняттях з англійської мови (The mother tongue use in English classes). 
27. Видатні особистості у галузі психології та педагогіки (The eminent personalities in the field of 

Psychology and Pedagogy). 
28. Застосування флеш-карток у навчанні лексики (The use of flashcards in teaching lexical units).  
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29. Наочність та рухова активність у навчанні дітей дошкільного віку англійської мови (Visuals and 

movement in teaching English to preschoolers). 
30. Стан і проблеми системи вищої освіти в умовах формування європейського освітнього простору 

(The status and problems of higher education in the emerging European Higher Education Area). 
 

КРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 
 

1. Порівняйте географічне положення та клімат Об’єднаного Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки (Compare the geographical location and climate 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America). 

2. Прокоментуйте роль Великої Хартії в історії Об’єднаного Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії (Comment on the role of Great Charter in the history of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland). 

3. Визначте роль Елеонори Рузвельт в історії американського суспільства (Define the role of Eleanor 
Roosevelt in the history of the American society). 

4. Прокоментуйте роль національної символіки у процесі формування національної ідентичності 
громадян Великобританії (Comment on the role of the national symbols in the process of national 
identity upbringing of British citizens). 

5. Визначте роль Королеви в управлінні державою та охарактеризуйте ставлення сучасних 
британців до монарха та монархії (Define the role of the Queen in the country ruling and characterize 
contemporary British people’s attitudes towards the monarch and the monarchy). 

6. Наведіть приклади спільних та відмінних рис життя сучасної молоді Великої Британії та 
Сполучених штатів Америки (Give the examples of common and different features of modern British 
and American youth lifestyle). 

7. Надайте порівняльну характеристику політичних партій Сполучених штатів Америки та 
Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Give a comparative description of 
the political parties of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland). 

8. Надайте коментар щодо основних функцій Співдружності як добровільної спілки (Comment on the 
main functions of the Commonwealth as a voluntary association). 

9. Порівняйте державний устрій Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 
Сполучених штатів Америки (Compare the state system of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the United States of America). 

10. Охарактеризуйте основні види спорту у Сполучених Штатах Америки (Characterize the main kinds 
of sports in the United States of America). 

11. Прокоментуйте роль національної символіки Об’єднаного Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії в процесі патріотичного виховання громадян (Comment on the role of the 
national symbols of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the process of citizens’ 
patriotic upbringing). 

12. Охарактеризуйте специфіку навчання у перших університетах Великобританії (Characterize the 
specific feature of the education in the first universities of Great Britain). 

13. Охарактеризуйте особливості національного характеру британців (Сharacterize the specific features 
of the British people’s national character). 

14. Надайте коментар щодо регіонального варіювання Сполучених Штатів Америки та 
соціокультурних особливостей регіонів США (Comment on the regional variation of the United 
States of America and socio-cultural characteristics of the USA regions). 

15. Надайте коментар щодо Конституції Сполучених Штатів Америки і Білль про права: гілки влади 
в США, принцип стримувань і противаг (Comment on the United States of America Constitution and 
the Bill of Rights: the branches of power in the USA, the principle of checks and balances). 

16. Обґрунтуйте роль перших британських колоній у процесі формування Сполучених Штатів 
Америки як нової держави (Ground on the first British colonies’ role in the process of the United 
States of America formation as a new state).  

17. З’ясуйте основні причини війни за незалежність у Сполучених Штатах Америки: Декларація 
Незалежності (Find out the major reasons of the War of Independence in the United States of America: 
the Declaration of Independence). 
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18. Порівняйте особливості сімейного устрою в Об’єднаному Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії та Сполучених Штатах Америки (Compare the peculiarities of the family structure 
in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America). 

19. Поясніть поняття конституційної монархії: неписана конституція Об’єднаного Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії (Explain the concept of a constitutional monarchy: the 
unwritten constitution of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).  

20. Надайте коментар щодо видатних історичних постатей, які відіграли значну роль у формуванні 
британської нації (Сomment on the famous historical figures who played a significant role in the 
formation of the British nation).  

21. Надайте коментар щодо особливостей економічного розвитку Об’єднаного Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії: система медичних послуг, економічне життя та купівельна 
спроможність громадян (Сomment on the peculiarities of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland economic development: the system of health care, economic life and purchasing 
capability of citizens).  

22. Виокреміть основні чинники багатомовності у Сполучених Штатах Америки (Figure out the main 
factors of multilanguage existence in the United States of America). 

23. Аргументуйте роль Генрі VIII у становленні Англіканської церкви в Об’єднаному Королівстві 
Великої Британії та Північної Ірландії (Give the arguments concerning the role of Henry VIII in the 
Anglican church establishing in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 

24. Наведіть приклади спільних і відмінних рис стратифікації суспільства Об’єднаного Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки (Give the examples of the 
common and different features of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
United States of America social stratification). 

25. Наведіть приклади державних та релігійних свят у Сполучених Штатах Америки, що мають 
офіційно-правовий статус (Give the examples of the public and religious holidays in the United States 
of America that acquired officially legal status). 

26. Дослідіть основні відмінності судової системи Об’єднаного Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки (Point out the major differences between the legal 
systems of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America). 

27. Дайте аналіз історичних подій Сполучених Штатів Америки від давніх часів до сьогодення, 
виділіть ключові етапи та персоналії в історичному розвитку США (Give the analysis of the United 
States of America history from the ancient times to the present, point out the key stages and personalities 
in the USA historical development). 

28. Наведіть приклади політичних партій у Сполучених Штатах Америки та охарактеризуйте виборчі 
права та виборчу систему країни (Give the examples of the political parties in the United States of 
America and characterize the electoral rights and electoral system of the country). 

29. Дайте порівняльну характеристику конституції Сполучених Штатів Америки та конституції 
Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Give the comparative 
characterization of the constitution of the United States of America and the constitution of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).  

30. Обґрунтуйте роль великих міст в економічному розвитку Сполучених Штатів Америки (Ground 
on the big cities’ role in the economical development of the United States of America). 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

1. Визначте правильну відповідь і обґрунтуйте її: «Вам потрібно провести заняття із використанням 
дитячої англомовної книжки. Ви: а) використаєте готовий методичний матеріал; б) адаптуєте 
заняття до віку, стану і рівня знань конкретної групи; в) створите власний сценарій заняття». 
Виберіть один із запропонованих варіантів або запропонуйте власний і обґрунтуйте, які прийоми 
активізації уваги дітей Ви застосуєте.  

2. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель англійської мови почав заняття. За реакцією 
дітей він помічає, що врахував не всі особливості аудиторії (дітям не цікаво, складно), інтерес та 
мотивація до заняття поступово згасає. Вчитель повинен: а) продовжити сценарій, не вносячи 
змін; б) узагалі відмовитись від сценарію і перейти до класичного заняття; в) внести можливі 
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корективи». Виберіть один із варіантів або запропонуйте власний. Які форми та методи 
підтримки мотивації дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови Ви порадите 
використати для вибраної Вами конкретної ситуації? 

3. Прокоментуйте твердження: «Знання закономірностей засвоєння іноземної мови дітьми 
дошкільного віку та моделювання цього процесу дають змогу наблизити результативність 
керованого оволодіння мовою до високого рівня». Обґрунтуйте або спростуйте наведене вище 
твердження. Наведіть приклади психологічних особливостей моделювання процесу навчання 
іноземної мови дітей дошкільного віку. 

4. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель презентує нову казку. Пропонує дітям 
спрогнозувати, про що саме ця книжка, дивлячись на її обкладинку. Почувши назву казки, діти 
вигукують: «А ми бачили такий мультфільм і знаємо, про що йдеться». Які методи активізації 
уваги та підтримки інтересу дітей до роботи на занятті з англійської мови Ви порадите 
використати вчителю? 

5. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель разом з дітьми на занятті з англійської мови 
виконує вправу – учасники стають у коло і називають слова, кидаючи при цьому м’яч один 
одному, (усі слова починаються зі звуку [æ] – apple, alphabet, ant, animal). З часом, черга доходить 
до дитини, яка говорить, що не знає слова, яке б починалось з цього звуку. Така ситуація 
повторюється неодноразово саме з цією дитиною. Вчитель повинен: а) проігнорувати це і 
передати чергу іншій дитині; б) попросити учасників гри допомогти дитині або допомогти 
самому; в) попросити дитину назвати слово, яке б починалось з іншого звуку». Виберіть один із 
варіантів або запропонуйте власний і обґрунтуйте Вашу відповідь з точки зору індивідуальних 
психологічних особливостей дитини. 

6. Прокоментуйте твердження: «Специфіка раннього навчання іноземної мови, оволодіння 
іноземною мовою та мовна інтуїція визначаються розбіжностями об’єктивного та суб’єктивного 
змісту понять, сприймання і розуміння іншомовного дискурсу». Розтлумачте наведене вище 
твердження. Наведіть приклади розтлумачення об’єктивного та суб’єктивного змісту понять у 
процесі навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. 

7. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На занятті з англійської мови одна дитина під час 
виконання вправи «Прослухай і покажи» неодноразово припускається помилки. Вчитель знає, що 
ця дитина має певні індивідуальні психологічні особливості – дитина із слабкою нервовою 
системою». Надайте поради вчителю, що допоможуть йому у навчанні англійської мови дітей 
дошкільного віку, які мають слабку нервову систему. 

8. Визначте правильну відповідь і обґрунтуйте її: «Які з цих біологічно зумовлених труднощів 
оволодіння іноземною мовою піддаються психічній корекції: а) слабкість нервової системи; б) 
домінантність правої півкулі головного мозку; в) інертність мисленнєвих процесів?» Визначте 
роль сенсорики у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Наведіть приклади вправ для 
розвитку сенсорики дітей дошкільного віку у процесі навчання іноземної мови. 

9. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час заняття з англійської мови одна дитина проявляє 
надмірну активність – вигукує всі слова за своїх товаришів, постійно рухається. Вчитель знає, що 
ця дитина має холеричний тип темпераменту і що вона гіперактивна». Надайте рекомендації 
вчителю щодо підтримки інтересу до вивчення англійської мови під час стримування надмірної 
активності дитини дошкільного віку. 

10. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель проводить з дітьми фізкультхвилинку на занятті 
з англійської мови. Одна дитина говорить, що вже втомилась і не хоче стрибати і танцювати 
разом з усіма». Надайте поради вчителю, знаючи, що дитина має меланхолічний тип 
темпераменту. 

11. Прокоментуйте твердження: «Аудіовізуальний метод ґрунтується на синтезі слухового та 
візуального сприймання. Він припускає, що всі структури повинні запам’ятовуватись в цілому, 
без розчленування на смислові лексичні або граматичні елементи. При цьому, структура 
відпрацьовується до ступеня спонтанного її вживання через достатню кількість прикладів, 
повторення однієї і тієї ж структури в різних ситуаціях». Доведіть або спростуйте ефективність 
застосування аудіовізуального методу навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. Наведіть 
приклади. 

12. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час роботи над уведенням звуку [w], відповідника 
якого немає в українській мові, вчитель помічає, що одна дитина не може впоратись з 
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вимовлянням цього звуку ізольовано та у слові. Дитина через те, що у неї не виходить, 
замикається у собі та перестає працювати разом із групою». Які методи активізації мотивації та 
які аналізатори для переключення уваги дитини можна застосувати у цій ситуації та з цим 
конкретним звуком? 

13. Прокоментуйте твердження: «Відомо, що перехід від рідної мови до іноземної з 
психолінгвістичної точки зору є зміною правил переходу від програми висловлювання до її 
реалізації. Ланкою, що опосередковує цей процес, виступає «рідна» система реалізації програми, 
тобто мовлення рідною мовою». Наведіть приклади застосування рідної мови на занятті з 
англійської мови у дошкільному навчальному закладі, зважаючи на особливості мислення дітей 
рідною та іноземною мовами. 

14. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На занятті з англійської мови вчитель задекларував одним 
із компонентів розвивальної мети формування cуб’єктивного змісту мислення англійською 
мовою, тобто здатності групувати об’єкти у поняття та робити судження. Він наводить дітям 
назви різних видів рослин і просить погрупувати їх за ознаками: дерева, фрукти, квіти. Під час 
роботи діти постійно плутаються, групують об’єкти не відповідно до запропонованої 
класифікації, промовляючи «я люблю цей фрукт», «мені подобається ця квітка». Який тип 
мислення переважає у дітей у зазначеній ситуації і які методи активізації уваги Ви запропонували 
б використати вчителю, щоб перейти до наміченого плану та мети заняття? Обґрунтуйте свою 
відповідь. 

15. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час роботи над темою «Wild Animals» вчитель у 
якості обладнання використав декілька м’яких іграшок, що відповідали зображенням тварин 
виучуваної лексики. Кожна дитина мала змогу потримати кожну іграшку, назвавши об’єкт 
відповідним словом». Обґрунтуйте, з якою метою вчитель використав такий прийом з огляду на 
розвиток сприймання дітей дошкільного віку та відображення свідомого і підсвідомого у процесі 
вивчення англійської мови. 

16. Прокоментуйте твердження: «Відомо, що у сучасній системі навчання іноземних мов існує два 
поняття – «мовна здібність» та «здатність до мов». Визначте та розмежуйте ці поняття. 
Охарактеризуйте поняття «здібність» та його значення у процесі навчання іноземної мови дітей 
дошкільного віку. Наведіть приклади диференційованого підходу до дітей, які мають здібності до 
вивчення іноземної мови. 

17. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Провідним видом діяльності дітей дошкільного віку є гра. 
Вчитель на занятті з англійської мови із дітьми дошкільного віку планує використати сюжетно-
рольову гру». Яка з організаційних форм є найефективнішою для цього та які психолого-
педагогічні чинники впливають на успішність її проведення? Обґрунтуйте свою відповідь і 
наведіть приклад такої гри та обраної Вами форми організації навчання. 

18. Прокоментуйте твердження: «Особистісні якості дитини дошкільного віку спричиняють суттєвий 
вплив на динамічні та якісні параметри оволодіння нею іноземною мовою». Обґрунтуйте або 
спростуйте наведене вище твердження. Наведіть приклади особистісних якостей дітей 
дошкільного віку та поясніть, яку роль вони відіграють у процесі навчання іноземної мови дитини 
дошкільного віку. 

19. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час виконання вправи на занятті з англійської мови 
вчитель для ілюстрування ходу виконання викликає двох дітей. Вони ілюструють алгоритм і далі 
вчитель розбиває усіх дітей на пари та пропонує виконати її самостійно за щойно 
запропонованим зразком. Декілька дітей не зрозуміли, що потрібно зробити. Вчителю потрібно: 
а) самостійно допомогти дітям виконати вправу; б) запропонувати парі, яка ілюструвала зразок, 
виконувати вправу разом з усіма дітьми вголос, але роблячи паузи між етапами виконання; в) 
погрупувати дітей для виконання вправи не у пари, а у трійки-четвірки, враховуючи рівень 
підготовленості кожного з дітей». Виберіть один із варіантів та обґрунтуйте свою відповідь. 

20. Прокоментуйте твердження: «Відомо, що процес оволодіння іноземною мовою, починаючи з 
дошкільного віку, поділяється на два етапи: етап опосередкованого (перекладного) володіння та 
етап безперекладного володіння мовою». Обґрунтуйте роль та значення мислення у процесі 
переходу від перекладного до безперекладного етапів оволодіння іноземною мовою. Наведіть 
приклади видів діяльності дітей дошкільного віку на заняттях з англійської мови, що сприяють 
цьому процесу. 
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21. Визначте правильну відповідь і обґрунтуйте її: «Який із наведених процесів може бути 

спонтанним: а) оволодіння рідною мовою; б) вторинне усвідомлення рідної мови; в) оволодіння 
нерідною мовою». Наведіть приклади психологічних особливостей засвоєння фонетичного складу 
рідної та іноземної мов дітьми середньої групи дошкільного навчального закладу. 

22. Прокоментуйте педагогічну ситуацію. «Вчитель разом із дітьми середньої групи проводить 
раніше вивчену фізкультхвилинку англійською мовою на свіжому повітрі. Одна дитина постійно 
відволікається, розглядає дерева, повторює не всі слова разом із іншими, виконує рухи із 
запізненням». Надайте поради вчителю, знаючи, що ця дитина має флегматичний тип 
темпераменту. 

23. Визначте правильну відповідь і обґрунтуйте її: «Визначте один із найефективніших способів 
осмислення іншомовних слів дітьми дошкільного віку: а) наочний показ аналогічного предмета; 
б) однослівний переклад при співпадінні понять рідною й іноземною мовами; в) багатослівне 
тлумачення поняття». Проілюструйте особливості розвитку сприймання дітей дошкільного віку 
під час роботи над уведенням нової іншомовної лексики. 

24. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час заняття з англійської мови вчитель проводить 
драматизацію гри «House in the wood». Дитині, яка є однією з найактивніших дітей, не дістається 
ролі, і вона має стати глядачем або отримати роль у драматизації іншим разом. Дитина, сидячи на 
стільці, розвертається спиною до вчителя і тих, хто грає, і не бажає спостерігати». Надайте 
поради вчителю, знаючи, що дитина має сангвіністичний тип темпераменту. 

25. Прокоментуйте твердження: «Відомо, що у процесі навчання іноземної мови відповідно до 
психофізіологічних особливостей дітей дошкільного віку виокремлюють розумову активність та 
мовленнєву активність». Розтлумачте та розмежуйте ці поняття. Визначте, яка активність є 
домінуючою у дошкільному віці. Наведіть приклади розвитку розумової та мовленнєвої 
активності дітей дошкільного віку у процесі навчання їх іноземної мови. 

26. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час роботи на занятті у контексті формування 
комунікативно-пізнавальних потреб вчителю потрібно звернути увагу дітей на розвиток 
асоціативних зв’язків між: а) словом і відповідним предметом; б) словом і відповідником рідною 
мовою; в) словом і поняттям, що з ним пов’язане». Виберіть правильний, на Вашу думку, вид 
асоціативних зв’язків. Обґрунтуйте свою відповідь і наведіть приклад відповідно до обраного 
Вами асоціативного зв’язку. 

27. Прокоментуйте твердження: «Супротивники навчання іноземної мови дітей дошкільного віку 
стверджують, що в дітей ще не сформувалась артикуляційна база, а іноземна фонетика може 
зіпсувати вимову рідною мовою. Практики навчання іноземних мов дітей дошкільного віку 
стверджують, що дитина через кілька місяців вивчення мови буде чистіше говорити і рідною, і 
другою мовою». Обґрунтуйте, хто, на Вашу думку, має правильну точку зору. Наведіть приклади. 

28. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Після того, як учитель розповідає дітям нову казку, 
використовуючи технологію «Модифікована казка» без закінчення, він пропонує вигадати 
власний кінець і намалювати ілюстрацію. З’ясовується, що діти не мають олівців або фарб». Які 
методи активізації уяви дітей Ви запропонуєте використати вчителю? Обґрунтуйте свою 
відповідь. 

29. Визначте правильну відповідь і обґрунтуйте її: «Оцінювати іншомовну успішність дітей 
дошкільного віку краще методом: а) індивідуального опитування; б) фронтального опитування; в) 
діалогічного спілкування». Наведіть приклади роботи з дітьми дошкільного віку, які мають 
індивідуальні психологічні особливості, що можуть бути застосованими вчителем у процесі 
навчання іноземної мови. 

30. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час проведення заняття з англійської мови в ДНЗ 
вчитель включає недостатньо засвоєний матеріал – слова, словосполучення – в діяльність дітей». 
Чи буде ефективним метод заучування напам’ять діалогів або монологів для організації 
діяльності дітей на занятті? Обґрунтуйте свою відповідь та акцентуйте увагу на особливостях 
пам’яті дітей середнього дошкільного віку. 
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Білет № 1 
 

1. Читання автентичного англомовного тексту та його подальше обговорення англійською мовою 
(Andrew J. Manson. The importance of training for teachers. – The Washington Post, December 12, 
2011. – P. 18.). 

2. Монологічне висловлювання та бесіда англійською мовою за темою «Особистість вчителя у 
навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку» (“А teacher’s personality in teaching a foreign 
language of pre-school students”). 

3. Аргументуйте роль Генрі VIII у становленні Англіканської церкви в Об’єднаному Королівстві 
Великої Британії та Північної Ірландії (Give the arguments concerning the role of Henry VIII in the 
Anglican church establishing in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 

4. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На занятті з англійської мови одна дитина під час 
виконання вправи «Прослухай і покажи» неодноразово припускається помилки. Вчитель знає, що 
ця дитина має певні індивідуальні психологічні особливості – дитина із слабкою нервовою 
системою». Надайте поради вчителю, що допоможуть йому у навчанні англійської мови дітей 
дошкільного віку, які мають слабку нервову систему. 
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