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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс «Культура усного й писемного мовлення» в поєднанні з 

«Загальнотеоретичним  курсом англійської мови» та «Новими підходами у 

навчанні англійської мови у початковій школі» має забезпечити всебічну 

підготовку вчителя англійської мови у початковій школі, здатного засобами 

свого навчального предмету навчати та виховувати підростаюче покоління, а 

також закласти основу для подальшого володіння цією мовою. У зв'язку з 

цим навчання англійської мови та методики її навчання у початковій школі 

передбачає комплексну реалізацію практичної, виховної, освітньої, 

розвиваючої та професійно-педагогічної цілей. При цьому ці цілі 

досягаються в процесі практичного оволодіння англійською мовою. 

Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, 

комунікативної та країнознавчої компетенції. Лінгвістична компетенція 

охоплює знання системи мови і правил її функціонування в процесі 

англомовної комунікації; комунікативна компетенція передбачає здатність 

сприймати та породжувати англомовне мовлення до норм та умов 

мовленнєвої комунікації; лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе 

знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої 

вивчається, і вміння здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до 

них. Таким чином, практична мета курсу полягає в тому, щоб забезпечити 

достатньо вільне, нормативно вірне і функціонально адекватне володіння 

всіма видами мовленнєвої діяльності англійською мовою. 

На заняттях з культури усного й писемного мовлення студент повинен 

уміти використовувати навички та вміння, якими він оволодів при вивченні 

загальнотеоретичного курсу англійської мови та сучасних підходів до 

вивчення англійської мови у рамках концепції нової української школи. 

«Загальнотеоретичний курс англійської мови» має на меті перевірити 

рівень теоретичних знань стосовно закономірностей розвитку англійської 

мови, особливостей її граматичної будови та лексичної системи, 

особливостей стилістичної диференціації англійської мови; виникнення та 



розвитку англійської мови, враховуючи екстралінгвістичні фактори: 

соціальні, політичні та культурні зміни в країні; 

Екзаменаційний білет складається з наступних питань: 

1.Переклад, переказ та філологічний аналіз художнього тексту 

англійських (американських) авторів. 

2.Розвиток проблемної ситуації на задану тему. 

3.Теоретичне питання із «Загальнотеоретичного курсу англійської 

мови» 

4.Теоретичне питання з курсу «Нові підходи у навчанні англійської 

мови у початковій школі». 

Роз'яснення до виконання філологічного аналізу художнього 

тексту 

Філологічний аналіз включає розгляд двох аспектів художнього 

прозового твору:  

а) його змісту /теми, ідеї/, головного персонажа як носія ідеї твору, 

авторського бачення реальної дійсності;  

б) стилю твору взагалі, або його основних характеристик. 

У роботі над текстом слід керуватись літературно-стилістичним 

методом аналізу художнього тексту. Базою для аналізу художнього тексту 

виступає «Загальнотеоретичний курс англійської мови» . При філологічному 

аналізі художнього тексту слід звернути увагу на такі аспекти: 

1)ідея і тема твору; 

2)характеристика головного героя; 

3)точка зору автора чи персонажа; 

4)ставлення оповідача до зображуваних подій і людей; 

5)значення паратексту та сильних позицій тексту (заголовок, епіграф, 

початок і кінець тексту тощо).  

Філологічний аналіз включає і лінгвістичний аспект, оскільки художній 

текст охоплює лексикологічні явища /етимологію, синонімію, антонімію, 

омонімію, архаїзми, жаргонізми, просторіччя, варваризми тощо/, що мають 



пряме відношення до характеристики персонажів; фонетичні явища 

/алітерацію, асонанс, ономатопею і ін./ і граматичні /інверсію, еліптичні 

конструкції, відокремлені слова та речення, паралелізми тощо/, що 

стосуються експресивності художнього тексту; та чисто лінгвістичні явища - 

часи дієслова, його способи, форми іменника і прикметника, запозичення, 

структуру і багатозначність слова, типи речень тощо. 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Усне та писемне мовлення іноземною мовою у початковій школі» 

 

Approximate Scheme of Overall Stylistic Analysis of Literary Text 

*  The text (extract, excerpt, episode, passage, piece, paragraph) under 

consideration comes from the book (novel, story, short story) ...(name of the 

work) written by ... (name of the author) 

* The author (writer, poet) is famous for (a bit of information about the author 

and his works, style of writing) 

 *The extract is devoted to... 

*The basic theme is... 

*The message of the text is   (define the main idea of the analyzed text)  

* From the point of view of presentation the text is: the 1st/ 3rd person narrative; 

*as to the literary presentative forms it is: 

-   rather a description than a narration; 

-   rather a narration than a description; 

-  a mixture of narration and description with some insertions of (direct/ interior/) 

represented speech; 

The plot is (simple/ complex/ intricate) 

 It centres around... 

The setting of the events is (realistic/ historical/fantastic/ exotic/ rural}. 

The span of time the extract covers is... 

*As to the plot structure here we distinguish (exposition, rising actions, climax, 

falling actions and denouement) the exposition of the text comprises the place 

...and time... of the events. rising actions are (...). falling actions are (...). 

the climax of the plot development is presented in ... 

the denouement is shown in ... 

The text segmentation is realized by the following graphic means:... 

The sentence structure is: (simple/ composite/ complicated by the following 

predicative complexes, homogeneous/heterogeneous enumeration of ).  

It is aimed at evoking a feeling of (. ). 



The tone of the text is formal/ semiformal/ informal/ conversational/ casual/ 

sympathetic/ cheerful/ vigorous/ serious/ humorous/ mock-serious/ lyrical/ 

dramatic/ excited/ agitated/ passionate/ impassive/ detached/ matter-of-fact/ dry/ 

impartial/ melancholy/ moralizing/ unemotional/ pathetic/ sarcastic/ ironical/ 

sneering/ bitter/ reproachful, etc. It becomes obvious owing to (explain; prove 

your point). 

There are (number) characters, depicted in the text. 

* They are (name the characters) 

* According to the specific way it is presented in the text it can be regarded as 

(protagonist) antagonist/villain/ type/foil) 

*According to its importance in the text it is (simple/ complex, static/ dynamic, 

flat/well-rounded). the character is characterized (directly/ indirectly) indirectly 

(through his/her actions, speech characteristics) 

The direct/ indirect characterization of the person-image/ landscape-image/ 

animal-image/ object-image (mention the person/non-person image) is achieved 

by a number of stylistic devices. Thus, thanks to the * (associated/unassociated) 

epithets ..., metaphors (similes, hyperbole, metonymy ) the author makes use of the 

following expressing means and stylistic devices. 

* The attitude of the narrator is (optimistic/ involved/ critical/ contemptuous/ 

ironical/ cynical) 

* A deliberate exaggeration ... an unexpected comparison (simile); metonymic 

(metaphoric) way of (portraying revealing, rendering, bringing out) the main 

character produces the effect of... 

*  stimulate the readers imagination (to arouse warmth/ affection/ compassion/         

delight/ admiration/ dislike/ disgust/ aversion/ resentment/ antipathy), 

*  to increase the credibility of the plot; 

*  to stimulate the reader to make his own judgment. 

 

 



СПИСОК СИТУАЦІЙ 

до кваліфікаційного екзамену 

з англійської мови та методики її навчання у початковій школі 
 

  

1. The rapid growth of science and technology produces a negative effect on the 

biosphere of the Earth. 

2. What do you consider to be the advantages and disadvantages of small shops 

on the one hand and large ones on the other? Would you prefer to do all your 

shopping in one huge store or in a number of special shops? 

3. What are the problems of the young people in our country nowadays? 

4. Some people say that classic English painting is too boring for a contemporary 

person. What is your opinion? 

5. What holidays celebrated in Britain and the USA are also marked in Ukraine? 

Do they have the same traditions and rituals? Name at least 3 differences in 

celebrating Christmas and Easter in the three countries. 

6. Do you think newspapers and magazines will last for a long time? Can you 

predict the future of the mass media development?  

7. Your English friend tells you about the fact that most his friends are belong to 

enthusiastic museum goers and often writes to you about London museums. 

Which of the museums would you like to visit and why? 

8. People in Ukraine, Great Britain and the USA like going to the countryside to 

enjoy nature. How does this experience differ in the three countries? 

9. You are to make a report: "International contacts of Ukraine with other 

countries". What are the most important points of this report. 

10. Most people understand the importance of sports in people's life but not all 

people go in for sports. Can you explain why? 

11. Describe the health service in Great Britain compared with that in Ukraine. 

12. Comment on the following statement: "One's appreciation of the cinema 

depends on the one's age and changes over the years. 

13. You are staying in England. Your new friends have come to your place as you 



promised them a traditional Ukrainian dinner. 

14. Comment on the following statement: "The theatre is much older than the 

cinema". Do you think it will exist longer? 

15. You are making a report, in which you describe the ways people can spend 

their holidays in Ukraine and in Great Britain. 

16. Could you say that your parent's occupation may influence your choice of a 

future profession? 

17. Your pen-friend from England has come to Ukraine. Ask him about his 

national cuisine, and then speak about the cuisine of the Ukrainian people. 

18. Your friends and you have come from a picnic. It was the best picnic you’ve 

ever had. Describe it.  

19.  Suppose you advise your English friend to come for his holidays to Ukraine. 

Describe the geographical position of your country on the map of the world. 

20.  Shopping is your favorite thing! You especially like to look for clothes and 

shoes! Describe your last shopping experience. 

21.  Next year your sister is going to leave school. Advise her what career to 

choose. 

22. Last Sunday you went to the theatre. The performance was brilliant. Describe 

it. 

23. Ancient people used to say “Sound mind in a sound body”. Prove if this is 

right. Describe healthy way of life. 

24. The editor-in-chief asked you to write about media. You know it may refer to 

various aspects: recording, print, electronic, digital, business, broadcast, media 

for advertising, also media-buying, or the choosing and buying of TV airtime, 

radio airtime, newspaper etc space. Comment on media in your life. 

25. Once, when I went to school, my father has told that I should try to organize 

my time wisely to achieve good results in every way. Certainly, I wished to be 

a success in my life! That is why I have decided to start to schedule my day 

hour by hour. I started to read more. What role do books play in your life? 

26. The computers & Internet collection includes information technology, 



computing machines, their connections, and their capabilities. Comment on 

them. 

27. There are many people in the world who need treatment because of their 

abnormal conditions of the body or mind that cause discomfort, dysfunction, or 

distress. Speak about illnesses and their treatment. 

28. Everyone lives his own life relying on some ideas, thoughts and some beliefs. 

Some people call such ideas “philosophy” of life. What is the role of women 

(men) in the family? 

29. Raising a child is one of the hardest, most responsible and satisfying tasks a 

human being can face. It is also the job for which people receive the least 

formal training. Comment on bringing up children.  

30. You are going to write the article about TV. You have already collected some 

material. Speak about the importance of TV in your life. 

 

 



СПИСОК СИНОНІМІВ 

SYNONYMS FOR THE FINALS 

1.    to look, to gaze, to stare, to glimpse, to glance, to glare, peep; 

2.    pay, payment, wages, salary, fee, rent, fare; 

3.    bare, empty, blank; 

4.    beautiful, handsome, pretty, showy, elegant, cute, stunning, glamorous, 

picturesque; 

5.    take, seize, capture, grasp, grab, clasp, catch; 

6.    to worry, to be anxious, to trouble, to bother; 

7.    piece, lump, slice, fragment (cake, bar); . 

8.    journey, voyage, trip, tour, cruise; 

9.    neat, tidy, trim, spick-and-span, orderly; 

10.  to address, to apply to, to appeal to, to turn to, to consult, to claim, to request; 

11.  aged, elderly, old, ancient, antique, outdated, obsolete; 

12.  ailment, illness, disease, infection, a bug, a condition; 

13.  to surprise, to astonish, to be struck; 

14.  work, occupation, profession, trade, task, duties, house work, job. 

15.  shake, tremble, shiver, shudder; 

16.  big, large, enormous, huge, vast, great, high, gigantic, spacious; 

17. modern, the latest, up-to-date, advanced, high-tech, contemporary, progressive;   

18. a manager, a boss, a foreman, a supervisor, a deputy, a director, a chief 

executive officer / CEO; a president/ chairman; 

19.  famous, well-known, legendary, notorious; 

20.   false, artificial, imitation, fake, forged, insincere, hypocritical; 

21.  a teacher, a tutor, an instructor, a coach, a lecture, a professor; 

22.  to talk, to chat, to gossip, to visit, to discuss, to talk over, to negotiate, to 

debate, to mention; 

23.  value, estimate, evaluate, appreciate, appraise, esteem, cherish; 

24.  to walk, to wander, to stride, to march, to wade, to stroll, to tiptoe, to creep, to 

limb, to stagger, to trudge. 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»  

1. Походження англійської мови. Поняття прото-германська мова. 

2. Закон Гріма та закон Вернера. 

3. Періодизація історії англійської мови. 

4. Кількісні (Contraction, Lengthening) та якісні (PG Correspondences, Anglo-

Frisian Brightening, Restoration of “a”, OE Breaking, Palatal Diphthongazation, 

I-umlaut, Velar Umlaut) зміни системи голосних давньоанглійської мови. 

Вплив I-umlaut на граматичну систему англійської мови.  

5. Зміни у системі приголосних давньоанглійської мови (West-Germanic 

Germination of Consonants, Palatalisation and Assibilation, Voicing and 

Devoicing of fricatives, Metathesis, Hardening, Loss of Consonants in Some 

Positions). 

6. Поняття про лексичну систему.Етимологічна характеристика словникового 

складу сучасної англійської мови. Значення слова.  

7. Продуктивні і непродуктивні способи словотворення. 

8. Полісемія. Причини полісемії та її роль у мові.  

9. Фразеологія сучасної англійської мови. 

10. Літературна англійська мова. Базовий вокабуляр та його специфічні риси. 

Формальний прошарок вокабуляру.  

11. Нейтральні та стилістично марковані одиниці.  

12. Неформальний план англійського словника. 

13. Функціональні стилі англійської мови, їх підстилі. Зміст і структура 

текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри. 

14. Художній, публіцистичний, газетний стилі. 

15. Характерні мовні засоби виражальні аспекти, колорит їх жанрів та 

підстилів. 

16. Науковий та офіційно-діловий стилі. Їх жанрова диференціація, принципи 

відбору та закономірності поєднання мовних одиниць. 

17. Загальна характеристика англійської мови як мови аналітичного складу.  



18. Питання мовної системи. 

19. Основні типи морфем. 

20. Частини мови.  

21. Граматичні категорії основних частин мови. 

22. Характеристика моделей англійського речення.  

23. Особливості порядку слів в англійській мові. 

24. Структурні типи речень.  

25. Типи складних речень та їх граматичні характеристики. 

26. Члени речення.  

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «НOВІ ПІДХОДИ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» 

1. Нормативно-правові засади іншомовної освіти. 

2. Цілі та зміст формування елементарної англомовної комунікативної 

компетентності учнів початкової школи. 

3. Аналіз діючих вітчизняних навчально-методичних комплексів з 

англійської мови  для учнів початкової школи. 

4. Аналіз діючих зарубіжних навчально-методичних комплексів з 

англійської мови для учнів початкової школи. 

5. Електронні посібники у навчанні англійської мови. 

6. Інтерактивні технології навчання англійської мови учнів початкової 

школи ( робота в малих групах, дискусії, мозкові атаки, рольові ігри, 

метод «Прес», «Ажурна пилка»). 

7. Комунікативно-ігровий метод формування елементарної англомовної 

комунікативної компетентності учнів початкової школи. 

8. Комп’ютерні програми з англійської мови для учнів початкової школи. 

9. Методика формування фонетичної компетентності учнів на основі 

шедеврів англійського фольклору. 

10. Методика формування лексичної компетентності учнів початкової школи. 

11. Методика формування граматичної компетентності учнів початкової 

школи на основі казок. 

12. Методика формування аудитивної компетентності учнів початкової 

школи на основі казок. 

13. Методика формування компетентності у монологічному мовленні з 

використанням різних типів опор. 

14. Методика формування компетентності у діалогічному мовленні з 

використанням різних типів опор. 

15. Сучасні підходи до формування навичок техніки читання. 

16. Навчання техніки письма. 



17. Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів за 

допомогою аудіо-, відеоподкастингу. 

18. Розвиток комунікативної компетентності учнів у проектній діяльності за 

допомогою використання цифрових технологій. 

19. Вимоги до уроку англійської мови у початковій школі. 

20. Типологія  уроків англійської мови, їх структура. Театралізований урок. 

21. Урок з використанням комп’ютерних технологій. 

22. Планування уроку англійської мови у початковій школі з використанням 

ІКТ. 

23. Шляхи розвитку креативності учня початкової школи. 

24. Тестовий контроль рівня сформованості англомовної комунікативної 

компетентності учнів. Види та типи тестових завдань. 

25. Мовний портфель як засіб оцінювання рівня сформованості англомовної 

комунікативної компетентності учнів. 

26. Блог як засіб  методичної підготовки  учителя англійської мови. 

27. Лепбук як засіб формування комунікативної компетентності учнів 

початкової школи. 

28. Функції та види діяльності учителя англійської мови у початковій школі. 

29. Формування навчально-стратегічної компетентності учня початкової 

школи. 

30. Шляхи формування самостійності учня на уроці англійської мови. 
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