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Витяг з ОПП 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес навчання іноземної мови як 
нового засобу спілкування у діалозі культур у різних навчальних закладах. 

Міждисциплінарні зв’язки: Для успішного засвоєння курсу методики необхідне 
володіння педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою. Володіння 
іноземною мовою на початку вивчення курсу методики має бути не нижче рівня "В2" за 
рекомендаціями Ради Європи. 

Навчання іноземних мов ґрунтується на лінгвістичних, психологічних, 
психолінгвістичних та дидактичних засадах. 

Мета курсу полягає у забезпеченні основ теоретичної та практичної підготовки 
студентів у викладанні іноземної мови у школі. 

Завдання курсу: 
- сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов і 

усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки; 
- ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному 

світі методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов; 
- сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-

методичні вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний 
процес; аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; визначати шляхи виховання і розвитку 
учнів засобами іноземної мови; визначати і застосовувати методи, форми, прийоми і засоби 
навчання і контролю відповідно до умов і цілей навчання; 

- розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних 
практичних завдань. 

- залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з 
метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції; 

- озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її 
доцільного вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на 
методичних конференціях. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні: 
– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету, а саме 

культура нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 
– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда 

знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 
процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 
предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 
суспільства; в основних напрямах історії і збереження культурного життя світу, країни 
(живопис, музика, література, архітектура тощо), а саме загальноцивілізаційна культура; 

– соціальна відповідальність за себе, свою поведінку, відповідальність за добробут 
інших, а саме культура соціального буття; 

– здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 
– цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
– здатність працювати в міжнародному контексті; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу; 
– знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
ІІ. Фахові:  



– на підставі програми (стандарту) з іноземної мови для відповідного етапу навчання, 
згідно з календарним планом вміти забезпечити наступність, послідовність, логіку 
формування іншомовного мовлення через застосування різних форм роботи учнів;  

– враховуючи індивідуальні особливості сприйняття матеріалу учнями, рівень 
розвитку психічних процесів в структурі особистості вміти добирати різні методи навчання з 
урахуванням конкретних умов навчання; 

– спираючись на нормативні вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я та 
діяльності учнів у процесі навчання з використанням ТЗН, вміти організувати раціональні 
режими роботи, створити відповідні умови навчання; 

– враховуючи існуючий досвід інформатизації освіти, вміти працювати в Internet, 
використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові 
системи, здійснювати обмін інформацією між базами даних, здійснювати комп’ютерну 
обробку професійних матеріалів, створення та ведення персональних баз даних.    

 
Витяг з ОКХ 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  
•  основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов; 
•  навчально-методичні комплекси з іноземних мов; 
•  теорію вправ для навчання іноземних мов/перекладу;  
•  сучасні підходи до формування у студентів іншомовної     
     комунікативної компетентності; 
•  інноваційні методичні технології навчання іноземних мов; 
•  форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності та її складників: мовних, мовленнєвих, 
лінгвосоціокультурної, і навчально-стратегічної компетентностей; 

•  основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання 
іноземних мов; 

•  основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови. 
вміти:  
•  визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних 

мов; 
•  аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з 

іноземних мов; 
•  аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів; 
•  формувати у студентів іншомовну комунікативну компетентність; 
•  використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності 

інноваційні методичні технології; 
• контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників      

 іншомовної комунікативної компетентності; 
•  планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з 

іноземної мови. 
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання 

іноземних мов» складена Кирилюк С. В. відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів напряму 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька).  

Якісні та кількісні параметри підготовки вчителя іноземної мови відповідають 
вимогам його кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до 
здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської 
діяльності в різних типах загальноосвітніх навчальних закладів. У разі отримання необхідної 
підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних навчальних закладах. Фахівець 
має також бути підготовленим до навчання іноземних мов у профільній школі. 

Об’єктом методики навчання іноземних мов є процес навчання іноземної мови як 
нового засобу спілкування у діалозі культур у різних навчальних закладах. 

Методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування, тобто способи 
управління процесом оволодіння учнями іноземною мовою, є предметом методики 
навчання іноземних мов. 

Міждисциплінарні зв’язки: Для успішного засвоєння курсу методики необхідне 
володіння педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою. Володіння 
іноземною мовою на початку вивчення курсу методики має бути не нижче рівня "В2" за 
рекомендаціями Ради Європи. 

Навчання іноземних мов ґрунтується на лінгвістичних, психологічних, 
психолінгвістичних та дидактичних засадах. 

Володіючи знаннями з лінгвістики, вчитель добирає потрібний матеріал для 
проведення уроків, правила, які необхідно розтлумачити учням, тощо. Під лінгвістичними 
засадами розуміють мовний і мовленнєвий матеріал, певним чином відібраний і методично 
організований відповідно до мети і принципів навчання. Завдяки лінгвістиці тексту 
залучається новий матеріал для навчання монологічного мовлення та письма. Новий 
матеріал для навчання запропоновано соціолінгвістикою, яка розглядає проблеми соціальної 
природи мови, а також гендерною лінгвістикою, що досліджує відмінності у мовленні жінок 
і чоловіків та використання різних одиниць для опису представників протилежних статей. 
Нові правила пояснення мовного матеріалу запропоновано у когнітивній лінгвістиці, яка 
досліджує принципи взаємодії мови з мисленням людини. Лінгвокультурологія вивчає мову 
як феномен культури, який відображає особливу національну ментальність. 

Знання психологічних явищ, процесів, закономірностей психології мовленнєвої 
діяльності, дидактичних засад дають змогу оптимізувати навчально-виховний процес. 
Закономірності розвитку дитини як індивіда, особистості і активного суб’єкта пізнання, 
учіння та спілкування є психологічними засадами навчання іноземних мов. Вчителю 
допомагають педагогічна психологія, яка вивчає психологічні закономірності навчання та 
виховання загалом, і вікова психологія, що досліджує психічні процеси на різних етапах 
розвитку людини. Психолінгвістика дає знання процесів породження і сприймання людиною 
мовленнєвих повідомлень, закономірностей усного і писемного мовлення, зв’язків 
внутрішнього та зовнішнього мовлення. Професійна компетенція вчителя передбачає 
розуміння дидактичних засад навчання іноземних мов. Дидактика розробляє теорію освіти і 
навчання, розкриває закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, визначає обсяг і 
структуру змісту освіти, удосконалює методи та організаційні форми навчання, визначає 
виховний вплив навчального процесу на учнів.  

 
Програма навчальної дисципліни складається з кредитів: 
Кредит № 1 
Лекція 1: Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками. 
Практичне заняття 1:Колоквіум «Методика навчання іноземних мов як наука та її 

зв'язок з іншими науками». 
Лекція 2: Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов 



Практичне заняття 2: Групова дискусія «Методи дослідження в методиці навчання 
іноземних мов»  

Лекція 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 
Практичне заняття 3: Колоквіум «Цілі, зміст навчання іноземних мов». 
Кредит № 2 
Лекція 4. Методи та засоби навчання іноземних мов. 
Практичне заняття 4: Групова дискусія «Методи навчання іноземних мов». 
Практичне заняття 5: Круглий стіл «Засоби навчання іноземних мов». 
Лекція 5. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 
Практичне заняття 6: Колоквіум «Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої 

діяльності». 
Практичне заняття 7:Групова дискусія «Система вправ для формування навичок та 

вмінь мовлення». 
Кредит № 3 
Лекція 6. Навчання граматичного матеріалу. 
Практичне заняття 8: Колоквіум «Активний і пасивний граматичний мінімум». 
Практичне заняття 9: Групове обговорення «Ознайомлення та автоматизація дії 

учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму». 
Лабораторна робота 1. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами пасивного граматичного мінімуму. 
Лекція 7. Навчання фонетичного матеріалу 
Практичне заняття 10: Колоквіум «Фонетичний мінімум». 
Практичне заняття 11: Колоквіум «Навчання німецької іноземної мови». 
Лабораторна робота 2. Навчання звуків німецької мови. 
Кредит № 4 
Лекція 8. Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. 
Практичне заняття 12: Колоквіум «Активний і пасивний словниковий запас». 
Практичне заняття 13: Групова дискусія «Потенціальний словниковий запас». 
Лекція 9. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 
Практичне заняття 14: Колоквіум «Процес засвоєння  лексичного матеріалу».  
Практичне заняття 15: Групова дискусія «Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями та використання комунікативно-діяльнісної технології в літніх мовних таборах». 
Лабораторна робота 3. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 
Кредит № 5 
Лекція 10. Навчання техніки читання. 
Практичне заняття 16: Колоквіум «Суть і цілі навчання читання». 
Лабораторна робота 4. Навчання техніки читання. 
Лекція 11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 
Практичне заняття 17: Групова дискусія «Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності». 
Кредит № 6 
Лекція 12. Навчання письма. 
Практичне заняття 18: Групова дискусія «Навчання письма». 
Лекція 13. Навчання аудіювання. 
Практичне заняття 19: Колоквіум «Навчання аудіювання». 
Кредит № 7 
Лекція 14. Навчання говоріння. 
Практичне заняття 20: Колоквіум «Говоріння як вид мовленнєвої діяльні». 
Практичне заняття 21: Групова дискусія «Навчання монологічного мовлення». 
Лабораторна робота 5. Навчання діалогічного мовлення та технології навчання 

діалогічного мовлення в літніх мовних таборах. 
Лекція 14. Організація уроку з іноземної мови. 



Практичне заняття 22: Колоквіум «Типи і структура уроків з ІМ». 
Лабораторна робота 6. Планування навчального процесу з іноземної мови. 

Планування роботи в літніх мовних таборах. 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до 

викладання іноземної мови у школі. 
Завдання курсу: 
- сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов і 

усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки; 
- ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному 

світі методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов; 
- сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-

методичні вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний 
процес; аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; визначати шляхи виховання і розвитку 
учнів засобами іноземної мови; визначати і застосовувати методи, форми, прийоми і засоби 
навчання і контролю відповідно до умов і цілей навчання; 

- розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних 
практичних завдань. 

- залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з 
метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції; 

- озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її 
доцільного вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на 
методичних конференціях. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні: 
– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету, а саме 

культура нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 
– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда 

знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 
процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 
предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 
суспільства; в основних напрямах історії і збереження культурного життя світу, країни 
(живопис, музика, література, архітектура тощо), а саме загальноцивілізаційна культура; 

– соціальна відповідальність за себе, свою поведінку, відповідальність за добробут 
інших, а саме культура соціального буття; 

– здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 
– цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
– здатність працювати в міжнародному контексті; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу; 
– знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
ІІ. Фахові:  
– на підставі програми (стандарту) з іноземної мови для відповідного етапу навчання, 

згідно з календарним планом вміти забезпечити наступність, послідовність, логіку 
формування іншомовного мовлення через застосування різних форм роботи учнів;  

– враховуючи індивідуальні особливості сприйняття матеріалу учнями, рівень 
розвитку психічних процесів в структурі особистості вміти добирати різні методи навчання з 
урахуванням конкретних умов навчання; 



– спираючись на нормативні вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я та 
діяльності учнів у процесі навчання з використанням ТЗН, вміти організувати раціональні 
режими роботи, створити відповідні умови навчання; 

– враховуючи існуючий досвід інформатизації освіти, вміти працювати в Internet, 
використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові 
системи, здійснювати обмін інформацією між базами даних, здійснювати комп’ютерну 
обробку професійних матеріалів, створення та ведення персональних баз даних.    

Курс розрахований на  135 годин/4,5 кредита, що включає лекційні, практичні та 
лабораторні заняття, самостійну роботу. 

 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Кредит 1. Загальні засади та організація процесу навчання іноземних мов у 

школі 
Лекції: Теоретичні засади методики навчання іноземних мов. Методика як теорія 

навчання іноземних мов. Методика навчання іноземних мов як наука. 
Характеристика системи освіти в Україні. Аналіз основних і допоміжних методів 
дослідження в методиці. Основні поняття та категорії методики. Методика як наука.Основні 
методичні поняття. Зв’язок методики з іншими науками. 

Практичні: 
Значення принципів і методів навчання іноземних мов. Лінгвістичні основи методики 
навчання іноземних мов. Зв’язок методики та психології. Дидактичні основи методики 
викладання іноземних мов. Зв’язок методики та педагогіки. 

Кредит 2.  Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов. 
Лекції: Характеристика цілей навчання іноземних мов. Суть поняття «зміст навчання 

іноземної мови». Принципи відбору змісту навчання. Основні та допоміжні нетехнічні 
засоби навчання іноземної мови. Аналіз підручників німецької мови для молодшого та 
основного/старшого етапів навчання. Форми та принципи роботи з технічними засобами 
навчання. 

Практичні: 
Цілі, зміст навчання іноземних мов. Засоби навчання іноземних мов. 

Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності 
Кредит 3. Формування граматичних та фонетичних навичок та вмінь. 
Лекції: Формування граматичних навичок. Комплекс вправ для формування та 

вдосконалення граматичних навичок. Навчання вимови та інтонації. Формування 
фонетичних навичок. 

Практичні: 
Принципи відбору граматичного матеріалу для вивчення в школі. Природа труднощів, 

що виникають під час навчання граматики німецької мови. Характеристика граматичних 
навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. 
Формування іншомовної фонетичної компетенції: Вимоги до вимови учнів загальноосвітньої 
школи. Рівень професійно-мовної компетенції вчителя. Фонологічна компетенція. Зміст 
програми для загальноосвітніх навчальних закладів: 2–11 класи (фонетика). Методична 
типологія фонетичного матеріалу. Критерії відбору фонетичного матеріалу. Вимоги до 
вимови учнів. Відмінності між фонетичним складом німецької та української мов. Навчання 
звуків та інтонації іноземної мови. 

Кредит 4. Формування лексичних навичок та вмінь. 
Лекції: Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. Процес засвоєння  

лексичного матеріалу. 
Практичні: 
Характеристика та типологія іноземної лексики. Принципи відбору лексики для 

навчання усного мовлення та читання. Етапи роботи над лексичним матеріалом. Засоби 



семантизації лексичних одиниць. Комплекс вправ з формування лексичних навичок. 
Використання комунікативно-діяльнісної технології навчання лексики в літніх мовних 
таборах. 

Кредит 5. Методика навчання техніки читання. 
Лекції: Психофізіологічна природа читання. Основні завдання навчання читання на 

різних етапах у загальноосвітній школі. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 
Практичні: 
Основні завдання навчання читання на різних етапах у загальноосвітній школі. 

Методика навчання техніки читання на молодшому етапі навчання. Комплекс вправ для 
навчання техніки читання. Характеристика видів читання. Принципи відбору матеріалу для 
читання в школі 

Кредит 6. Формування навичок письма та аудіювання. 
Лекції: Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Методика формування навичок 

техніки письма та розвитку вміння писемного мовлення. Аудіювання як вид мовленнєвої 
діяльності. 

Практичні: 
Суть різниці між термінами «письмо» і «писемне мовлення». Етапи в навчанні 

письма згідно з положеннями шкільної програми. Психолінгвістичні механізми письма. Суть 
навчання техніки письма. Комплекс вправ при навчанні письма. Письмо як засіб навчання і 
контролю. Види диктантів: а) словниковий; б) вибірковий; в) зоровий; г) зорово-слуховий; д) 
короткий слуховий.  

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Мовленнєві механізми аудіювання та 
слухові механізми сприйняття. Характеристика текстів для навчання аудіювання на 
німецькій мові, їх основні параметри. Лінгвістичні труднощі сприйняття змісту на слух. 
Комплекс вправ для навчання аудіювання і методика їх виконання. Засоби контролю 
прослуханого тексту. 

Кредит 7. Розвиток умінь говоріння. Урок іноземної мови. Контроль при 
навчанні іноземної мови.  

Лекції: Методика навчання монологічного мовлення. Характеристика 
комунікативних, психологічних, лінгвістичних особливостей монологічного мовлення. 
Різновиди монологічних висловлювань.  

Комунікативні, психологічні і лінгвістичні особливості діалогічного мовлення. 
Типологія діалогічного мовлення у роботах вітчизняних методистів В.Л. Скалкіна та С.Ю 
Ніколаєвої. Методична система навчання діалогічного мовлення. 

Організація уроку з іноземної мови. Планування роботи в літніх мовних таборах. 
Практичні: 

 Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення. Приклади завдань для 
розвитку монологічного мовлення. Особливості діалогічного мовлення. Методична система 
навчання діалогічного мовлення. Комплекс вправ з навчання діалогічного мовлення. 
Приклади завдань для розвитку діалогічного мовлення. Урок німецької мови. Планування 
роботи в літніх мовних таборах. 
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8. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : Підручник / 
Кол. авторів Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезикова та ін. – К.: Вид. центр 
«Академія», 2010. – 327 с. 

9. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 2008. 
– 285 с. 

10. Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2010-2011 н.р./ 
Уклад:Соловей М.І., Шутов О.Г., Сорокін С.В., Максименко А.П. – К. : Вид. центр 
КНЛУ, 2010. – 83 с. 

11. Паршикова О.О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової 
загальноосвітньої школи. – Донецьк : Вид-во «Вебер», 2009. – 296 с. 

12. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов. 
13. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: 

Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : 
Ленвіт, 2004. – 360 с. 

14. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. 
С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с. 

15. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ «Перун», 2005. 
– 208 с. 

16. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – 
К.: Ґенеза, 2007. – 136 с. 

17. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К. : Ленвіт, 2005. 
– 208 с. 

18. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М. : Астрель : АСТ 
Хранитель, 2007. – 746 с. 

ДОПОМІЖНА 
1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної 

мови початкової школи. – К. : Ленвіт, 2006. – 200 с. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 

2003. – 192 с. 
3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 

методика. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 336 с. 
4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: 

Начальная школа. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 240 с. 
5. Иностранные языки в школе : Научно-методический журнал. – Москва. 
6. Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ. 
7. Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ. 
8. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб. : Каро, 2006. 

– 192 с. 
9. Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб. : Каро, 

2004. – 144 с. 
10. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному 

языку. – СПб. : Каро, 2005. – 208 с. 
11. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 

изучающих иностранный язык. – М. : АРКТИ, 2002. – 176 с. 



12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Е.С. Полат. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 272 с. 

13. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец : 
ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 543 с. 

14. Пассов Е.И., Кузовлёва Н.Е. Урок иностранного языка. – Ростов н/Д : Феникс. – М. : 
Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. 

15. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій 
школі. – Горлівка : ГДПІІМ, 2003. – 108 с. 

16. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. – М. : 
Еврошкола, 2001. – 272 с. 

17. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М. : Просвещение, 2002. – 
239 с. 

18. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – 
К. : Ленвіт, 2003. – 168 с. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Методика 
викладання іноземних мов» у 1 семестрі є залік, у 2 семестрі – екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання 
Порядок поточного оцінювання знань студентів  
Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних занять з метою 

перевірки рівня підготовленості студента. Об’єктами поточного контролю є: 
1) активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням 

програмного матеріалу дисципліни; 
2) відвідування занять; 
3) самостійне вивчення питань курсу; 
4) успішність виконання поточного контролю (контрольні роботи, тестування). 

Контроль систематичного виконання самостійної роботи 
Оцінювання проводять за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії; 
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною додатковою 

літературою з питань, що розглядаються; 
4) уміння професійно поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, при 

виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на 
розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах в 
аудиторії. 
Проведення поточного контролю  
Поточний контроль (тестування) здійснюють та оцінюють за питаннями, які винесено 

на практичні заняття та самостійну роботу. Поточний контроль проводять у письмовій формі 
після того, як розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані самостійні завдання в межах 
кожної теми кредита. Поточний контроль проводиться у вигляді тестової роботи. Цей вид 
контролю передбачає виявлення ступеня опанування студентом матеріалу кредита і вміння 
його застосовувати. 

У відповідності до програми навчальної дисципліни тестові роботи проводять на 
останньому практичному занятті відповідного кредиту.  

Проведення заліку  
100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 
Проведення екзамену  
60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 
0203 Гуманітарні науки Вибіркова 
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Бакалавр 
 

Лекції 

18 год. 12 год. 
Практичні, семінарські 
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6 год. 6 год. 
Самостійна робота 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної 

професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця 
проблематика сфокусована в курсі «Методика викладання іноземних мов», який розкриває 
теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземних мов як спілкування в 
діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання 
видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, особливості 
навчання у початковій, основній та старшій школі. 

Мета курсу – забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до 
викладання іноземної мови у школі. 

Завдання курсу: 
- сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов і 

усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки; 
- ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному 

світі методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов; 
- сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-

методичні вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний 
процес та роботу у літніх мовних таборах; аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; 
визначати шляхи виховання і розвитку учнів засобами іноземної мови; визначати і 
застосовувати методи, форми, прийоми і засоби навчання і контролю відповідно до умов і 
цілей навчання; 

- розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних 
практичних завдань. 

- залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з 
метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції; 

- озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її 
доцільного вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на 
методичних конференціях. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні: 
– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету, а саме 

культура нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 
– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда 

знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 
процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 
предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 
суспільства; в основних напрямах історії і збереження культурного життя світу, країни 
(живопис, музика, література, архітектура тощо), а саме загальноцивілізаційна культура; 

– соціальна відповідальність за себе, свою поведінку, відповідальність за добробут 
інших, а саме культура соціального буття; 

– здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 
– цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
– здатність працювати в міжнародному контексті; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу; 
– знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
ІІ. Фахові:  



– на підставі програми (стандарту) з іноземної мови для відповідного етапу навчання, 
згідно з календарним планом вміти забезпечити наступність, послідовність, логіку 
формування іншомовного мовлення через застосування різних форм роботи учнів;  

– враховуючи індивідуальні особливості сприйняття матеріалу учнями, рівень 
розвитку психічних процесів в структурі особистості вміти добирати різні методи навчання з 
урахуванням конкретних умов навчання; 

– спираючись на нормативні вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я та 
діяльності учнів у процесі навчання з використанням ТЗН, вміти організувати раціональні 
режими роботи, створити відповідні умови навчання; 

– враховуючи існуючий досвід інформатизації освіти, вміти працювати в Internet, 
використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові 
системи, здійснювати обмін інформацією між базами даних, здійснювати комп’ютерну 
обробку професійних матеріалів, створення та ведення персональних баз даних. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з кредитів: 
Кредит № 1 
Лекція 1: Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками. 
Практичне заняття 1:Колоквіум «Методика навчання іноземних мов як наука та її 

зв'язок з іншими науками». 
Лекція 2: Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов 
Практичне заняття 2: Групова дискусія «Методи дослідження в методиці навчання 

іноземних мов»  
Лекція 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 
Практичне заняття 3: Колоквіум «Цілі, зміст навчання іноземних мов». 
Кредит № 2 
Лекція 4. Методи та засоби навчання іноземних мов. 
Практичне заняття 4: Групова дискусія «Методи навчання іноземних мов». 
Практичне заняття 5: Круглий стіл «Засоби навчання іноземних мов». 
Лекція 5. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 
Практичне заняття 6: Колоквіум «Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої 

діяльності». 
Практичне заняття 7:Групова дискусія «Система вправ для формування навичок та 

вмінь мовлення». 
Кредит № 3 
Лекція 6. Навчання граматичного матеріалу. 
Практичне заняття 8: Колоквіум «Активний і пасивний граматичний мінімум». 
Практичне заняття 9: Групове обговорення «Ознайомлення та автоматизація дії 

учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму». 
Лабораторна робота 1. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами пасивного граматичного мінімуму. 
Лекція 7. Навчання фонетичного матеріалу 
Практичне заняття 10: Колоквіум «Фонетичний мінімум». 
Практичне заняття 11: Колоквіум «Навчання інтонації німецької мови». 
Лабораторна робота 2. Навчання звуків німецької мови. 
Кредит № 4 
Лекція 8. Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. 
Практичне заняття 12: Колоквіум «Активний і пасивний словниковий запас». 
Практичне заняття 13: Групова дискусія «Потенціальний словниковий запас». 
Лекція 9. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 
Практичне заняття 14: Колоквіум «Процес засвоєння  лексичного матеріалу».  
Практичне заняття 15: Групова дискусія «Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями та використання комунікативно-діяльнісної технології в літніх мовних таборах». 



Лабораторна робота 3. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 
Кредит № 5 
Лекція 10. Навчання техніки читання. 
Практичне заняття 16: Колоквіум «Суть і цілі навчання читання». 
Лабораторна робота 4. Навчання техніки читання. 
Лекція 11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 
Практичне заняття 17: Групова дискусія «Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності». 
Кредит № 6 
Лекція 12. Навчання письма. 
Практичне заняття 18: Групова дискусія «Навчання письма». 
Лекція 13. Навчання аудіювання. 
Практичне заняття 19: Колоквіум «Навчання аудіювання». 
Кредит № 7 
Лекція 14. Навчання говоріння. 
Практичне заняття 20: Колоквіум «Говоріння як вид мовленнєвої діяльні». 
Практичне заняття 21: Групова дискусія «Навчання монологічного мовлення». 
Лабораторна робота 5. Навчання діалогічного мовлення та технології навчання 

діалогічного мовлення в літніх мовних таборах. 
Лекція 15. Організація уроку з іноземної мови. 
Практичне заняття 22: Колоквіум «Типи і структура уроків з ІМ». 
Лабораторна робота 6. Планування навчального процесу з іноземної мови. 

Планування роботи в літніх мовних таборах. 
 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 
р. 

л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кредит 1 Загальні засади та організація процесу навчання іноземних мов у школі 

Тема 1. Методика 
навчання 
іноземних мов як 
наука та її зв'язок з 
іншими науками. 

12 2 2   8       

Тема 2. Методи 
дослідження в 
методиці навчання 
іноземних мов 

9 2 2   5       

Тема 3. Цілі, зміст 
навчання 
іноземних мов. 

9 2 2   5       

Разом 30 6 6   18       
Кредит 2. Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов. 

Тема 4.Методи та 
засоби навчання 
іноземних мов. 

16 2 4   10       

Тема 5. 
Лінгвопсихологічні 

14 2 4   8       



основи навчання 
іноземних мов. 
Разом 30 4 8   18       

Кредит 3. Формування граматичних та фонетичних навичок та вмінь. 
Тема 6. Навчання 
граматичного 
матеріалу. 

15 2 4 2  7       

Тема 7. Навчання 
фонетичного 
матеріалу 

15 2 4 2  7       

Разом  30 4 8 4  14       
Кредит 4. Формування лексичних навичок та вмінь. 

Тема 8 Активний, 
пасивний і 
потенціальний 
словниковий запас. 

14 2 4   8       

Тема 9. Процес 
засвоєння  
лексичного 
матеріалу.. 

16 2 4 2  8       

Разом 30 4 8 2  16       
Разом за семестр 120 18 30 6  66       

Кредит 5. Методика навчання техніки читання. 
Тема 10. Навчання 
техніки читання. 

16 2 2 2  10       

Тема 11. Навчання 
читання як виду 
мовленнєвої 
діяльності. 

14 2 2   10       

Разом  30 4 4 2  20       
Кредит 6. Формування навичок письма та аудіювання. 

Тема 12. Навчання 
письма. 

15 2 2   11       

Тема 13..Навчання 
аудіювання. 

15 2 2   11       

Разом 3 30 4 4   22       
Кредит 7. Розвиток умінь говоріння. Урок іноземної мови. Контроль при 

навчанні іноземної мови. 

Тема 14. Навчання 
говоріння. 

 2 4 2  6       

Тема15. Організація 
уроку з іноземної 
мови.  

 2 2 2  10       

Разом  
30 4 6 4  16       

Разом за семестр 
90 12 14 6  58       

Разом за рік 
210 30 44 12  124       



Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Колоквіум «Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок 
з іншими науками». 

2 

2. Групова дискусія «Методи дослідження в методиці навчання 
іноземних мов»  

2 

3. Колоквіум «Цілі, зміст навчання іноземних мов». 2 
4. Групова дискусія «Методи навчання іноземних мов». 2 
5. Круглий стіл «Засоби навчання іноземних мов». 2 
6. Колоквіум «Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої 

діяльності».. 
2 

7. Групова дискусія «Система вправ для формування навичок та вмінь 
мовлення». 

2 

8. Колоквіум «Активний і пасивний граматичний мінімум». 2 
9. Групове обговорення «Ознайомлення та автоматизація дії учнів з 

граматичними структурами активного граматичного мінімуму» 
2 

10. Колоквіум «Фонетичний мінімум». 2 
11 Колоквіум «Навчання інтонації німецької мови». 2 
12. Колоквіум «Активний і пасивний словниковий запас». 2 
13 Групова дискусія «Потенціальний словниковий запас». 2 
14 Колоквіум «Процес засвоєння  лексичного матеріалу». 2 
15 Групова дискусія «Ознайомлення з новими лексичними одиницями 

та використання комунікативно-діяльнісної технології в літніх 
мовних таборах». 

2 

16 Колоквіум «Суть і цілі навчання читання». 2 
17 Групова дискусія «Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності». 
2 

18 Групова дискусія «Навчання письма». 2 
19 Колоквіум «Навчання аудіювання». 2 
20 Колоквіум «Говоріння як вид мовленнєвої діяльні». 2 
21 Групова дискусія «Навчання монологічного мовлення». 2 
22 Колоквіум «Типи і структура уроків з ІМ». 2 
Разом за рік: 44 

 
Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 
структурами пасивного граматичного мінімуму 

2 

2. Навчання звуків німецької мови. 2 
3. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 2 
4. Навчання техніки читання. 2 
5. Навчання діалогічного мовлення та технології навчання 

діалогічного мовлення в літніх мовних таборах. 
2 

6 Планування навчального процесу з іноземної мови. Планування 
роботи в літніх мовних таборах. 

2 

 Разом за рік 12 
 
 
 



Теми самостійних робіт 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1 Загальні засади та організація процесу навчання 
іноземних мов у школі 

 

1. Вивчення науково-методичної літератури для підготовки проекту з 
обраної технології навчання іноземних мов 

8 

2 
 

Складання плану  для написання реферату з обраної педагогічної 
технології 

10 

 Кредит 2. Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов.  
1. Реферат з обраної педагогічної технології. 10 
2. Презентація проекту з обраної технології навчання іноземних мов. 8 
 Кредит 3. Формування граматичних та фонетичних навичок та 

вмінь. 
 

1. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 
технології для навчання граматичного матеріалу. 

7 

2. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 
технології для навчання фонетичного матеріалу 

7 

 Кредит 4. Формування лексичних навичок та вмінь.  
1. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 

технології для  розширення активного словникового запасу та 
комунікативно-діяльнісні технології в літніх мовних таборах 

8 

2. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 
технології для розширення пасивного словникового запасу. 

8 

 Кредит 5. Методика навчання техніки читання.  
1. Підготовка до колоквіуму «Суть і цілі навчання читання». 2 
2. Підготовка до лабораторної роботи «Навчання техніки читання». 4 
3. Підготовка до групової дискусії «Навчання читання як виду 

мовленнєвої діяльності». 
2 

4. Опанування фразами вчителя на уроці з німецької мови. 12 
 Кредит 6. Формування навичок письма та аудіювання.  
1. Підготовка до групової дискусії «Навчання письма». 2 
2. Підготовка до колоквіуму «Навчання аудіювання». 2 
3. Підготовка до колоквіуму «Технології навчання письма в літніх 

мовних таборах». 
4 

4. Підготовка до групової дискусії «Технології навчання аудіювання в 
літніх мовних таборах». 

4 

5. Методичний аналіз підручника з німецької мови. 10 
 Кредит 7. Розвиток умінь говоріння. Урок іноземної мови. 

Контроль при навчанні іноземної мови. 
 

1. Підготовка до колоквіуму «Типи і структура уроків з ІМ». 2 
2. Підготовка до лабораторної роботи  «Планування навчального 

процесу з іноземної мови»; «Планування роботи в літніх мовних 
таборах». 

2 

3. Підготовка плану-конспекту уроку. 
Підготовка плану роботи тематичної групи в літніх мовних таборах. 

12 

 Разом за рік 124 
 
 
 
 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
При викладанні дисципліни «Методика викладання іноземних мов» для активізації 

навчального процесу передбачено використання таких сучасних навчальних технологій, як 
проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, ділові ігри, кейс-метод. 

Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання від 
традиційних вважаються не тільки методика і техніка викладання, але і висока ефективність 
навчального процесу, що проявляється через: 

- високу мотивацію студентів; 
- закріплення теоретичних знань на практиці; 
- підвищення самосвідомості студентів; 
- вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення; 
- вироблення здатності до колективних рішень; 
- вироблення здатності до соціальної інтеграції; 
- придбання навичок вирішення конфліктів; 
- розвиток здатності до компромісів. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань 
теми лекції обмежується кількома ключовими моментами, увага студентів має бути 
сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках. При проведенні 
проблемної лекції має бути розданий друкований матеріал і виділені головні висновки з 
питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 
самостійного розмірковування. При цьому лектор ставить питання, які спонукають студента 
шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація змушує студентів сконцентруватися і 
почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати проблему, 
яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати 
прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати матеріал таким чином, щоб 
отриману інформацію студент міг використати при вирішенні проблеми. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок 
часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доведень 
та узагальнень.  

На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує увагу 
студентів на необхідності подавати викладений лекційний матеріал у так званому 
структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані 
лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, 
пробуджує у студента активність та увагу до сприйняття матеріалу, спрямовує його на 
використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації 
навчального процесу, як робота в малих групах. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні заняття за 
формою та змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою 
заняття, забезпечу 

є формування досвіду соціального спілкування. 
Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення матеріалу 

(міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися у групи по 5-7 осіб та представити 
наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу, тобто виступити перед аудиторією 
з результатам роботи групи. 

Дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо певної теми, а 
також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють 
вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 
критично підходити до власних поглядів. 



Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 
навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, 
управлінських та інших ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання всіх 

форм вивчання дисципліни. 
Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить у наступних формах: 

1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 
2. Оцінювання виконання індивідуального завдання. 
3. Оцінювання засвоєння питань, що виносяться на самостійне опрацювання. 
4. Проведення поточного контролю. 
5. Проведення підсумкового іспиту. 

Порядок поточного оцінювання знань студентів 
Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних занять з метою 

перевірки рівня підготовленості студента. Об’єктами поточного контролю є: 
1) активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням 

програмного матеріалу дисципліни; 
2) самостійне вивчення питань курсу; 
3) успішність виконання поточного контролю (контрольні роботи, тестування). 

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студентом 
або його усної відповіді за усіма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 
Проведення поточного контролю 
Поточний контроль (тестування) здійснюють та оцінюють за питаннями, які винесено 

на практичні заняття та самостійну роботу. Поточний контроль проводять у письмовій формі 
після того, як розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані самостійні завдання в межах 
кожної теми змістового модуля. Поточний контроль проводиться у вигляді тестової роботи. 
Цей вид контролю передбачає виявлення ступеня опанування студентом матеріалу модуля і 
вміння його застосовувати. 

Контроль самостійної роботи 
Результати самостійної роботи студентів оцінюються викладачем відповідного курсу, 

а в окремих випадках і кафедрою в цілому. 
Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем з таких варіантів: 

індивідуальний або колективний проект, передбачений навчальною програмою з дисципліни 
або окремих модулів, що потребують формування практичних навичок і вмінь студентів; 
поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, 
повідомлення, доповіді тощо; вирішення ситуаційних завдань; конспект, виконаний з теми, 
що вивчалася самостійно; тестування, виконання письмової контрольної роботи. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 
При розробленні критеріїв системи оцінювання якості навчання необхідно 

враховувати три основні компоненти: 
Рівень знань: 

- глибина і міцність знань; 
- рівень мислення; 
- уміння систематизувати знання по окремих темах; 
- уміння складати розгорнутий план відповіді; 
- давати точні формулювання; 
- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу); 
- навички і прийоми виконання практичних завдань. 

Навички самостійної роботи: 
- уміння пошуку необхідної літератури; 
- орієнтація в потоці інформації щодо обраної спеціальності; 



- навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, реферату, 
виступу, а також навики науково-пошукової роботи). 

Проведення підсумкового заліку 
Об’єкти контролю: Володіння професійно-методичними вміннями і рівень засвоєння 

теоретичних знань у межах навчальної дисципліни. 
Форми контролю: тестові завдання, які передбачають відповідь студента на питання з 

тем, визначених навчальною програмою.  
Підсумковий контроль знань студентів (залік) включає результати поточного 

контролю. У процесі вивчення кредитів студенти можуть набрати 100 балів за кожний 
кредит, який включає виконання самостійної роботи, опитування теоретичного матеріалу та 
виконання практичних завдань. 

Підсумковий контроль знань студентів (екзамен) включає 60%  поточного тестування 
та самостійну роботу, 40% - тестові завдання на екзамені. 

 
 Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 
робота 

Тематичний 
контроль 

Накопичува
льні бали/ 

Сума Кредит 1 
Т1 Т2 Т3 20 100 
26 27 27 

Кредит 2  100 
Т1 Т2 
50 50 

Кредит 3  100 
Т1 Т1 
50 50 

Кредит 4 20 100 
Т1 Т1 
40 40 

Кредит 5 40 100 
Т1 Т1 
30 30 

Кредит 6  100 
Т1 Т1 
50 50 

Кредит 7 23 100 
Т1 Т2 
37 40 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 

  
3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 
 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



1. Навчально-методичний матеріал (відеофільми уроків німецької мови) 
2. Навчально-методичний комплекс. 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів на практичних заняттях з 
курсу «Методика викладання іноземних мов» 

На практичному занятті оцінюються: 
1) усні відповіді студентів; 
2) участь в обговоренні дискусійних питань; 
3) участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 
4) аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 
5) реферативні виступи, усні повідомлення тощо. 
Оцінювання знань студента під час практичних занять відбувається за такими 

критеріями: 
1) повнота розкриття питання, логічність і стиль виступу; 
2) ступінь засвоєння матеріалу; 
3) культура мови, впевненість, емоційність та переконливість; 
4) уміння обґрунтувати свою позицію і відповісти на запитання викладача; 
5) оперування науковою літературою, володіння фактографічним матеріалом; 
6) використання основної та додаткової літератури (монографії, навчальні посібники, 

збірники документів, періодичні видання тощо); 
7) уміння узагальнити і робити аргументовані висновки. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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ВСТУП 
 
Процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів та реальний запит суспільства 

істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюють зміст і структуру завдань, 
які студент має  вирішувати самостійно. 

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., практика є 
невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у ВНЗ і проводиться на оснащених 
відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в 
організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і 
державного управління.  

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на: 
– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності; 
– отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях; 
– самовдосконалення у професійній майстерності. 
Метою проходження навчальної практики є оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, 
формування у них, на базі одержаних у  вищому навчальному закладі знань, професійних 
умінь і  навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у  реальних 
ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і 
творчо їх застосовувати  у  практичній діяльності. 

Навчальна практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу практичних знань і умінь 
відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Програма розрахована на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр» (з 
терміном навчання чотири роки). 

Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні всієї 
діяльності студентів і керівників практики протягом того періоду навчального процесу, що 
проводиться на базі практики.  

Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і 
професійних навичок і застосування у реальних умовах теоретичних знань, отриманих під 
час вивчення дисциплін з циклів професійної підготовки за напрямом підготовки 6.020303 
Філологія* (Мова і література (німецька)). 

Основні складові програми практики: 
І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 
ІІ. Контроль і керівництво практикою. 
ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики. 
Програма практики складена на підставі Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів в Україні; наказу Міністерства освіти і науки України, 
методичних рекомендацій по складанню програми практики студентів вищих навчальних 
закладів України і відповідають навчальному та робочому планам зі спеціальності, освітньо-
кваліфікаційній характеристиці та Державним стандартам. 

Тривалість практики регламентується відповідним графіком навчального процесу.  
Мета та завдання  проведення практики 

Практика студентів факультету іноземної філології є важливою складовою підготовки 
висококваліфікованих кадрів. 

Нормативне забезпечення проведення практик: 
− Про вищу освіту: Закон України. 
− Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в 

Україні: Наказ Міністерства освіти і науки України. 
− Освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики, 

Державні стандарти. 



− Робочі навчальні плани зі спеціальностей. 
− Програми практик. 
− Інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної спеціальності чи 

спеціалізації. 
− Інструкції з охорони праці та навколишнього середовища. 

Метою практики є:  оволодіння студентами сучасними методами викладання 
іноземної мови, формами організації та проведення уроків з іноземних мов, формування у 
них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок 
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 
виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності.  

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при 
одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр».  

Організація і керівництво практиками. Згідно навчального плану загальне 
керівництво практиками здійснюється факультетськими керівниками, а методичне 
управління забезпечується методистами-викладачами кафедр англійської, німецької, 
французької філології. Студенти поділяються на підгрупи, де кожна, за розкладами шкіл, 
працює на об’єктах практик. 
Обов’язки факультетського керівника: 
Керівник практики від університету (спеціальності «Мова і література (німецька)») – 
фахівець із числа досвідчених викладачів-методистів керує практикою студентів у школі. В 
його обов’язки входить: 
- заздалегідь здійснює підготовку баз практики; 
- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед початком практики (інструктаж 
про дотримання правил техніки безпеки, етики спілкування в педагогічному та учнівському 
колективах, надання студентам-практикантам необхідних документів: направлення, 
программа з дидактико-методичними матеріалами, щоденник, індивідуальний план); 
ознайомлює з документами звітності про проходження практики; 
- організовує розподіл студентів на педагогічну практику у школи міста; 
- оформляє направлення для студентів-практикантів у школи; забезпечує студентів-
практикантів необхідними документами (програма практики, щоденник обліку роботи 
студента, індивідуальний щоденник студента); 
- організовує зустріч студентів-практикантів з дирекцією школи, вчителями-предметниками 
та класними керівниками; 
- на основі даних, одержаних від старост підгруп (на протязі першого тижня), складає 
зведений графік практики (розклад уроків, місце і дні пробних залікових уроків, виховних та 
позакласних занять); 
- перевіряє звітну документацію і подає загальний звіт про наслідки проведення практики 
університетському керівнику студентською педагогічною практикою; 
- виставляє диференційну оцінку за педагогічну практику із врахуванням виконання всіх 
видів завдань практики.  
- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку; 
- у складі комісії приймає залік з практики, оформляє звіт із зауваженнями і пропозиціями 
щодо поліпшення практики студентів, який затверджує завідувач кафедрою та здає 
університетському керівнику практики. 

Методисти від профілюючих кафедр: 

- спільно з дирекцією школи розподіляють студентів-практикантів за класами; 
- беруть участь у настановчих і підсумкових нарадах щодо організації педагогічної практики; 
- надають студентам методичну допомогу у підготовці до уроків, позакласних занять, 
затверджують конспекти пробних і залікових уроків; 



- відвідують уроки студентів-практикантів, беруть участь в їх обговоренні, оцінюють їх; 
- знайомлять студентів-практикантів з досвідом роботи вчителів школи; 
- здійснюють контроль та проводять консультації для студентів на об’єктах практики; 
- спільно з методистами об’єктів практики проводять оцінювання практичної роботи 
студента-практиканта; 
- організовують проведення захисту результатів практики; 
- консультують старосту підгрупи щодо підготовки звіту про проходження практики та його 
виступу на підсумковій конференції; 
- надають студентам-практикантам можливість користуватись необхідною документацією та 
літературою під час виконання практичних завдань; забезпечують відповідну методичну 
допомогу практикантам з організації та проведення уроків та позаурочних заходів 
у  закладах освіти; надають адресну допомогу під час виконання навчальних завдань 
практики; 
- здійснюють облік відвідування студентами об’єктів практики. В разі порушення ними 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку, спричиненні конфліктів тощо, повідомляють 
у навчальний заклад; 
- контролюють виконання студентами-практикантами завдань згідно індивідуального плану; 
- проводять разом із спеціалістами з безпеки життєдіяльності інструктаж з охорони праці і 
техніки безпеки. 

Бази практик. 

Базами педагогічних практик є загальноосвітні школи, школи з поглибленим 
вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї або середні спеціальні навчальні заклади ІІІ 
рівня акредитації. Навчальний заклад повинен відповідати таким вимогам: мати відповідну 
матеріальну базу, необхідну для проведення практики, число середніх і старших класів, у 
цьому навчальному закладі повинні викладати вчителі першої й вищої категорій, 
адміністрація й педагогічний колектив повинні дати згоду прийняти студентів на практику 
у визначений термін. 

Інформація про базу практик 
Спеціальність 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька) 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Бакалавр 

 Назва практики Тривалість 
практики 

Місце проходження 
практики 

 

Навчальна педагогічна 
практика 
 
 

6 тижнів (VIII 
семестр) 

 

Миколаївські ЗОШ 
згідно договору від 27.08.14 
Гімназія №41 Договір № 5 
ЗОШ№ 19 Договір № 19 
ЗОШ№ 22 Договір № 21 
Гімназія № 2 Договір № 2      
Гімназія №4Договір № 4 
ЗОШ № 4 Договір №30 
Ліцей«Педагог»Договір №8 
Академія дитячої творчості 
Договір №6 
Гімназія №1 Договір №1 
ЗОШ№ 1 Договір №1 

 
Зміст та організація діяльності студента-практиканта 
Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складається з таких 
видів діяльності: 

• ознайомлення із специфікою діяльності школи даного типу (загальноосвітньої, 
ліцею, гімназії та ін.); 



•  планування навчально-виховного процесу та проведення уроків і позакласних 
заходів іноземною мовою; 

• відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів; 
•  участь у підсумкових заходах з педпрактики. 

Зміст позакласної роботи студента-практиканта складається з таких компонентів: 
• вивчення системи роботи вчителя іноземної мови, спрямованої на формування 

в учнів стійкого інтересу до іноземної мови; 
• оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами іноземної  мови; 
• опанування знань та вмінь з питань підготовки та проведення позакласної 

роботи з іноземної мови: тижнів іноземної мови, бесід, конференцій, диспутів, 
вечорів, екскурсій; випуск радіогазет, стіннівок іноземною мовою; організація 
клубів дружби з дітьми- носіями іноземної мови тощо. 

Зміст дослідницької роботи  студента-практиканта складається з таких компонентів: 
• вивчення наукової літератури; 
• узагальнення досвіду викладання іноземної мови у даній школі; 
• наукові спостереження, вивчення досвіду, проведення елементів 

експериментального дослідження за темами курсових робіт. 
Навчально-виховна робота студентів-практикантів здійснюється в чотири етапи: 
На початковому етапі педагогічної практики, що триває п’ять днів, студент-
практикант здійснює таку діяльність: 

1. Бере участь у настановчих зборах і організаційних заняттях в університеті та у 
школі. 

2. Знайомиться з класом, вивчає робочий план, журнал, розклад уроків та інші 
документи. 

3. Складає індивідуальний план роботи педпрактики, подає його на підпис 
керівникам педпрактики. 

4. Відвідує уроки вчителів, позакласні заходи, бере участь в їх аналізі. 
5. Складає тематичний план серії уроків. 
6. Складає план позакласної роботи іноземною мовою. 
7. Груповий методист і керівник від кафедри педагогіки/психології разом зі 

студентами складають загальний розклад: 
• уроків, які проводять студенти; 
• взаємовідвідувань студентами уроків студентів-практикантів, де  

вказуються студенти – основні рецензенти уроків; 
•    позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, з зазначенням 

студентів, які готують захід; 
• позакласних заходів, що проводяться рідною мовою, з зазначенням  

студентів, які готують захід. 
На основному етапі педагогічної практики студент-практикант здійснює таку 
діяльність: 

1. Проводить не менше чотирьох уроків на тиждень. 
2. Студента допускають до проведення уроків тільки за наявності повного 

конспекту уроку, підписаного вчителем, методистом або керівником від 
кафедри педагогіки/психології. 

3. За час педпрактики студент готує та проводить не менше одного 
позакласного заходу іноземною мовою, має конспект його проведення. 

4. Студент відвідує уроки та бере участь в їх аналізі: не менше 8 уроків на 
тиждень, що проводять вчителі іноземної мови та студенти-практиканти 
згідно з розкладом відвідувань та взаємовідвідувань. 

5. Студент відвідує позакласні заходи, здійснювані іноземною мовою, які 
проводять вчителі та практиканти і бере участь в їх аналізі. 



На заключному етапі педагогічної практики студент виконує таку роботу: 
1. Готує звітні матеріали з педагогічної практики: 

• звіт про роботу; 
• повний конспект одного уроку ; 
• план-конспект виховного заходу; 
• психологічну характеристику учня; 
• характеристику школи на студента-практиканта, яку підписує директор, 

учитель та класний керівник. 
2. Здає звітну документацію керівникам педагогічної практики для перевірки та 

оцінювання. 
3. Бере участь в підсумкових заходах з педагогічної практики. 
Критерії оцінки уроків студентів-практикантів 

Методист-керівник педагогічної практики керується такими критеріями оцінки 
уроків студентів-практикантів: 

оцінка “ВІДМІННО” ставиться, якщо студент, враховуючи настанови 
методиста і вчителя, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, грамотно  в 
методичному та мовному аспектах спланував урок, намітив реальні цілі, конкретні 
етапи уроку та методичні прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них 
з урахуванням етапу навчання та місця даного уроку в серії уроків за темою, і в 
результаті реалізації запланованих навчальних дій досяг цілей уроку. При цьому: 

1) повністю реалізовано виховний, розвиваючий та освітній потенціал уроку; 
2) методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання; 
3) правильно встановлено послідовність та співвідношення тренувальних і 

мовленнєвих вправ; 
4) студент правильно намічає об’єкти контролю на уроці та критерії їх 

оцінювання, використовує різноманітні прийоми контролю; 
5) практикант дає чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, 

встановлює і підтримує засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві 
контакти; 

6) правильно розподіляє час на мовлення учнів і вчителя на уроці; 
7) студент веде урок іноземною мовою (раціонально користується рідною), 

практично не допускає помилок, помічає помилки учнів і володіє 
мовленнєвими способами їх виправлення; 

8) практикант володіє прийомами активізації всіх учнів класу і здійснює 
індивідуальний підхід до них; 

9) студент уміє викликати інтерес до навчальних дій, що виконуються на уроці; 
10) студент грамотно використовує технічні та інші допоміжні засоби навчання як 

наявні, так і самостійно виготовлені; 
11) студент грамотно проводить дидактичні ігри; 
12) епізодично користується конспектом уроку і в ході уроку може скоригувати 

свою заплановану діяльність. 
Оцінка “ДОБРЕ” ставиться, якщо студент, враховуючи настанови методиста і вчителя, 
або, спираючись на зразки методичних матеріалів, грамотно в методичному і мовному 
аспектах  спланував урок, намітив реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні 
прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням етапу 
навчання та місця даного уроку в серії уроків за темою, і в результаті реалізації 
запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті в цілому, але план виконано 
повністю. При цьому: 

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній або розвиваючий потенціал уроку; 
2) методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання; 
3) в основному правильно встановлено послідовність і співвідношення 

тренувальних і мовленнєвих вправ; 



4) студент правильно намічає об’єкти контролю на уроці та критерії їх 
оцінювання, використовує різні прийоми контролю; 

5) практикант дає чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, 
встановлює і підтримує засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві 
контакти; 

6) не завжди правильно розподіляє час на мовлення учнів і вчителя; 
7) студент веде урок іноземною мовою, але іноді робить несуттєві мовні помилки, 

які сам виправляє, а також помічає і виправляє більшість помилок учнів; 
8) практикант володіє основними прийомами активізації всіх учнів класу, але не 

завжди здійснює індивідуальний підхід до них; 
9) студент уміє викликати інтерес до більшості навчальних дій, що виконуються 

на уроці; 
10) використовує наявні і самостійно виготовлені посібники, але методика  їх 

використання не завжди раціональна; 
11) студент грамотно проводить дидактичні ігри; 
12) епізодично користується конспектом і в ході уроку в деяких випадках може 
скоригувати свою діяльність. 

Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” ставиться, якщо студент, враховуючи настанови методиста і 
вчителя, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, в основному правильно в 
методичному і мовному аспектах спланував урок, намітив цілі, етапи уроку, методичні 
прийоми для досягнення цілей, що були поставлені на кожному з них, і в результаті 
реалізації запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті неповністю. При цьому: 

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній, розвиваючий потенціал уроку; 
2) методичні прийоми не завжди раціональні  і не відповідають меті; 
3) мають місце порушення послідовності вправ та співвідношення тренувальних і 

мовленнєвих вправ; 
4) неправильно намічені об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, 

використовуються одноманітні прийоми контролю; 
5) недостатньо чітко даються установки на виконання учнями мовленнєвих дій, 

встановлюються засобами іноземної мови одноманітні мовленнєві контакти; 
6) протягом уроку значно порушується розподіл часу на мовлення учнів і вчителя;  
7) студент часто переходить на рідну мову під час проведення уроку, робить мовні 

помилки і не помічає в багатьох випадках помилок учнів; 
8) студент недостатньо володіє прийомами активізації всіх учнів на уроці, не 

здійснює індивідуальний підхід до них; 
9) не вміє викликати інтерес до деяких навчальних дій, що виконуються на уроці; 
10) мало і не завжди раціонально використовує наочні посібники, не виготовляє їх 

сам;  
11) студент використовує дидактичні ігри, але не завжди грамотно їх проводить; 
12) постійно користується конспектом у ході уроку і не може скоригувати свою 

діяльність у разі необхідності. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 

82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  



60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Кредит 1. Планування уроків іноземної мови у 5-9 класах відповідно до «Програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 5-11класи» (К., 2012). 
Календарне планування з іноземної мови у 5-9 класах на період педпрактики. Система 
тренувальних і творчих завдань з мови. Індивідуальні й диференційовані  завдання для учнів. 
Тематичні поурочні плани-конспекти з іноземної мови у 5-9 класах. Види робіт з культури 
мовлення та розвитку усного й писемного мовлення. 
Кредит 2. Поточний і тематичний контроль навчальних досягнень учнів. Шляхи 
підвищення творчої активності школярів. 
Кредит 3. Навчально-методична діяльність студентів-філологів під час педагогічної 
практики. Підготовка до уроків іноземної мови та їх проведення. Способи та засоби 
засвоєння нових знань з іноземної мови. Види повторення та їх зв'язок із засвоєнням нових 
знань. Виховна спрямованість уроків мови. 
Кредит 4. Нестандартні уроки з мови. Інтерактивні технології навчання. Наочність на 
уроках мови, виготовлення наочних посібників (схем, таблиць, алгоритмів, перфокарт та ін.). 
Кредит 5. Взаємовідвідування уроків студентами-філологами. Спостереження та аналіз 
уроків різних типів. Шляхи підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів. 
 Кредит 6. Позакласна робота зі спеціальності. Підготовка та проведення занять мовно-
літературного гуртка. Елементи наукового дослідження учнів. 
Кредит 7. Епізодичні форми позакласної роботи в школі (мовні та мовно-літературні 
ранки, Міжнародний день рідної мови, лінгвістичні вікторини, конкурси, ігри, мовознавчі 
турніри та ін.). 
Кредит 0,5. Підготовка документації. 

Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 
педагогічної практики 

 
Кредит 1 Кредит 2  Кредит 3 Кредит 4 Кредит 5  

 
 Підготовка 

документації 
100 100 100 100 100 100  100 50  

  
Література 
1.Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Інформаційний збірник 
Міністерства освіти і науки України. – К., 2004. – 1-2. – 64 с. 
2.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 
3.Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: 
Ленвіт, 2003. – 261 с. 
4.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 
2004. – 192 с. 
5.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-11 класи. – К., 
2012. 

Перелік організаційно-методичної і навчальної документації, яку студент 
повинен вести під час педпрактики з іноземної мови 



Перелік документації, яку студенти повинні вести під час педпрактики: 
• Конспект уроку.  
• Виписка з календарного плану з іноземної (конкретно) мови на період педпрактики 

(за змістом календарного плану вчителя); 
• Тематичний план уроків.  
• Аналіз відвіданих занять вчителя і студентів (для студента-практиканта).  
• План підготовки методичного забезпечення до тем уроків, які будуть проводитись. 
• Індивідуальний графік роботи на період практики. 

Перелік документації, яку необхідно здати по закінченню проходження практики (в 
перший день початку аудиторних занять): 

• Конспекти проведених уроків; 
• Конспект залікового уроку з обґрунтуванням і допоміжним матеріалом (наочність); 
• Аналіз одного із відвіданих залікових уроків студента-практиканта з використанням 

запропонованої схеми-аналізу.  
• Характеристика зі школи (з відповідними підписами); 
• Звіт про педпрактику з другої іноземної мови.  
• Конспект позакласного заходу, що проводиться іноземною мовою (з обґрунтуванням 

мети, змісту форми і додаванням текстової розробки і методичного обладнання). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Зразок звітності з практики студента педагогічного напряму. 
 

ЗВІТ 
студента _______курсу 

факультету іноземної філології 
____________________________________________ 

про результати педпрактики з німецької мови, 
яка була проведена в період з _____по_____ 

в ЗОШ №_____ 
 
Фактичні дані про навчальну роботу. 

1. Навчальні роботи, де необхідно вказати: 
1.1 в яких класах були проведені уроки; 
1.2 в якому класі виконувалась робота класного керівника. 
2. Кількісні показники: 
2.1 дано уроків в кожному класі; 
2.2 кількість відвіданих уроків з другої іноземної мови – у вчителя, у студента; 
2.3 взято участь в обговоренні (аналіз) уроків_____; 
2.4 проведено додаткових занять її учнями; 
2.5 перевірено контрольних робіт, домашніх завдань. 
3. Уроки, етапи уроків по реалізації конкретних задач, які на ваш погляд були проведені 

найбільш успішно. 
4. Які професійні вміння і навички Ви здобули, удосконалили під час педпрактики з 

іноземної мови (назвати). 
5. Підготовлено і використано під час проведення уроків додаткова наочність. 

5.1. Перелік виготовленої методичної наочності; 
5.2. Приклад особливо ефективного використання додаткових засобів, в тому числі 

мультимедійних; 
5.3. Виготовлені методичні розробки, їх обґрунтування. 
6. Перелік опрацьованої методичної літератури, яка була використана під час 

педпрактики, її доцільність (назва роботи); 
7. Позакласна робота з іноземної мови ________; 
7.1. Перелік проведених заходів; 
7.2. Основні шляхи формування у учнів мотивованого ставлення до іноземної мови. 
8. Науково-дослідна робота: мета, вивчена література, проведені спостереження. 
9. Труднощі, з якими Ви Зустрічались в процесі проходження педагогічної практики з 

іноземної мови; 
Ви зустрілись із труднощами:  
• Методичного характеру _________________________ 
• Мовного і мовленнєвого характеру________________ 
• Робота з підручниками_______________________ 
10. Побажання і рекомендації по поліпшенню мовної і мовленнєвої, методичної 

підготовки студентів. 
проходження педпрактики з другої іноземної мови. 
11. На конкурс кращого студента-практиканта представлено: звітну документацію, 

конспект уроку, методичне обладнання, конспект позакласного заходу-вікторини, подорожі 
до країни, мова якої вивчається і інше. 
 
 
 
 
 



Характеристика 
Студента-практиканта….. курсу 

факультету іноземної філології 
Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 
Студент/студентка/ (прізвище, ім’я, по батькові) проходив/ проходила/  навчальну 

педагогічну практику в СШ № ….  з  …. до … 200… року. Працював/працювала/ під 
керівництвом учителя …. . Був прикріплений /була прикріплена/ до …. класу як класний 
керівник.  

За час проходження практики відвідав/відвідала/ у школі  …. уроків, з них …. уроків 
німецької мови та ….уроків інших предметів (перелічити). 

Студент/студентка провів/провела/  залікові уроки (перелічити теми уроків, клас, в 
якому вони проводилися, та оцінки за них), один відкритий урок, а також такі залікові заходи 
…. . 

Практикант/практикантка /  добросовісно ставився/ставилася/  до своїх обов’язків, 
зарекомендував/зарекомендувала/  себе старанним і відповідальним учителем. 

Педколектив школи вважає, що практику студента/студентки …. можна оцінити 
позитивно ….. . 

ДИРЕКТОР ШКОЛИ                  (підпис) 
УЧИТЕЛЬ                                    (підпис) 
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК              (підпис) 

 
 

Дата                                      Печатка школи 
 

Психолого-педагогічна характеристика учня 
Прізвище, ім’я, по батькові дитини, на яку складається характеристика. 
Склад сім’ї, характер взаємин у сім’ї. Житлові умови, матеріальне забезпечення сім’ї. 
Здоров’я та фізичний розвиток дитини. (Стан здоров’я, відповідність фізичного розвитку 
віковим нормам, фізичні вади, хронічні хвороби). 
Особливості особистості: 

а) спрямованість (гуманістична чи егоїстична), ставлення до національних, 
моральних цінностей. Ідеали. Потреби та інтереси. Ставлення до праці. Професійні нахили та 
схильності; 

б) здібності (музичні, артистичні, літературні, математичні, технічні, організаторські 
тощо); 

в) темперамент (сила/слабкість, врівноваженість/ неврівноваженість, 
рухливість/інертність нервових процесів); 

г) характер (стосунки з батьками, вчителями, комунікабельність). Позитивні риси та 
форми поведінки (чуйність, дбайливість, скромність, добросовісність, організованість, 
самостійність, дисциплінованість та ін.). Негативні риси та особливості поведінки ( грубість, 
зарозумілість, легковажність, безтурботність, фальшивість, впертість, жорстокість та інші 
шкідливі звички); 

д) особливості емоційно-вольової сфери. Переважаючий емоційний тонус. Ступінь 
емоційного збудження (дратівливість, вразливість, запальність). Ступінь володіння 
емоціями. Цілеспрямованість, рішучість, терпеливість, уміння володіти собою, прагнення 
самовиховання. 
4 . Ставлення до навчання. Мотиви навчання. Успішність. 
Особливості інтелектуального розвитку: сформованість умінь та навичок, уваги (стійкість, 
концентрація, розподіл, переключення, ступінь відхилення та його причини), пам’ять (тип 



пам’яті, продуктивність механічної і смислової пам’яті), мислення (швидкість, творчість, 
критичність, самостійність, глибина, кмітливість, гнучкість), мова (словниковий запас, 
правильність, виразність, образність, емоційність). 
Становище в класі (лідер, популярний, прийнятий, ізольований,відштовхнений 
колективом). Участь в позакласному житті (ініціатор, організатор, виконавець, спостерігач). 
Ставлення до думки класу, критичних зауважень. 
Контакти з однокласниками, характер і зміст дружби. 
6. Висновки та рекомендації. 
Література 

Базова 
1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови 

(спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с. 
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання 

/ Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 
3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. 

Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с. 
4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 

12-бальна система. – К., 2000. – 126 с. 
5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів 

під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 
6. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних 

закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. 
– 250 с. 

7. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов. 
8. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с. 
9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 
2005. – 208 с. 

10. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової 
школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с. 

11. Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. К.: Ленвіт, 2004. – 
208 с. 

12. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ 
Хранитель, 2007. – 746 с. 

Допоміжна 
1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної 

мови початкової школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 

2003. – 192 с. 
3. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: 

Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с. 
4. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва. 
5. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ. 
6. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 2006. – 

192 с. 
7. Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: Каро, 

2004. – 144 с. 
8. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному 

языку. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с. 



9. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. – М.: 
Дрофа, 2004. – 96 с. 

10. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 
изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с. 

11. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. – К.: Освіта, 1998. – 
176 с. 

12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с. 

13. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій 
школі. – Горлівка: ГДПІІМ, 2003. – 108 с. 

14. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002. – 
239 с. 

15. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – 
К.: Ленвіт, 2003. – 168 с. 

 
Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 
Контрольні заходи, які проводяться з дисципліни «Методика викладання іноземних 

мов», визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам 
нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування 
навчального процесу. 

Використовуються такі види контролю: вхідний (нульовий); поточний; підсумковий 
(різновидом якого є семестровий та підсумкова атестація). 

Вхідний (нульовий) контроль – це діагностика рівня знань студента, що 
застосовується як передумова успішної організації вивчення навчальної дисципліни. Вибір та 
проведення цього виду контролю є прерогативою кафедри. Вхідний контроль, як правило, 
проводиться у формі тесту. Викладач, який викладає навчальну дисципліну, розробляє 
відповідний методичний супровід для проведення вхідного контролю, проводить 
контрольний замір, оцінює виконані результати та доводить до відома кафедри. 

Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі вивчення навчальної 
дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння студентом засвоєного навчального 
матеріалу та вміння застосовувати його у практичній роботі. 

Поточний контроль, як правило, здійснюється на практичних та лабораторних 
заняттях. За його організацію, методичне забезпечення та ефективність проведення 
відповідає викладач. 

Одержані результати поточного контролю використовуються викладачем для 
коригування методів і засобів навчання студентів, організації їх самостійної роботи та при 
підсумковому контролі й оцінюванні знань студентів. 

Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий). 
Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, проведення 

термінологічних диктантів, розв’язання практичних ситуацій тощо. 
Тематичний контроль - це контроль, який здійснюється у кінці певних кредитів метою 

виявлення ступеня розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу за кредитом та 
вміння застосовувати його у практичній роботі. 

Формою тематичного контролю є тести. 
Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє рівень 

засвоєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної завершеної частини з 
урахуванням результатів поточного контролю. 

Форми семестрового контролю: залік та іспит – визначаються робочим навчальним 
планом фахової підготовки та зазначаються у програмі навчальної дисципліни. 

Залік як форма підсумкового контролю проводиться за результатами виконаних 
студентом завдань, визначених програмою навчальної дисципліни під час її засвоєння, 
програмою виробничої практики, курсової роботи, проекту тощо. 



Результати складання заліків оцінюються за двобальною національною шкалою 
("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою університету та ЄКТС й фіксуються у 
відомості обліку успішності, заліковій книжці (індивідуальному навчальному плані 
студента). 

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння навчального 
матеріалу з конкретної дисципліни (змістового модуля, теми (навчального елементу). З цією 
метою у програмах навчальних дисциплін передбачаються питання для самостійної роботи 
та самоконтролю. 

 Іспит як різновид підсумкового контролю навчальних досягнень студентів 
здійснюється на етапі завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому чи її частини. 

Форми проведення іспиту: письмова (тестова). Вибір форми іспиту пропонується 
викладачем навчальної дисципліни, схвалюється кафедрою та підтримується методичною 
радою (при необхідності Вченою радою) інституту, факультету, про що і зазначається у 
програмі навчальної дисципліни. 

Іспити студент складає в період екзаменаційних сесій за відповідно складеним 
розкладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, як за місяць до 
початку сесії. 
 

НАВЧАЛЬНІ–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 
При викладанні дисципліни «Методика викладання іноземних мов» використовуються 

технічні засоби навчання (ТЗН) як необхідний чинник засвоєння знань. До них належать: 
дидактична техніка (,телевізор, відеомагнітофон), аудіовізуальні засоби; екранні посібники 
статичної проекції (діафільми, дидактичні матеріали для епіпроекції), окремі посібники 
динамічної проекції (кінофільми, кінофрагменти та ін.), фонопосібники (магнітофонні 
записи), відеозаписи, радіо- і телевізійні передачі. 

Комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання на лекційних та 
практичних заняттях повинно враховувати пізнавальні закономірності навчальної діяльності 
студентів, їх підготовленість до сприймання і засвоєння навчального змісту за допомогою 
цих засобів; забезпечувати органічне поєднання їх з розповіддю викладача, іншими засобами 
навчання. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. http://www.tesol.net 
2. http://www.freeenglish.net/english/index.html 
3. http://www.freeyellow.com 
4. http://www.eslcsfe.com 
5. http://www.englishclub.net 
6. http://www.bangkokpost.net/education 
7. http://www.netcolony.com 
8. http://www.rice.edu/projects/topics 
9. http://www.cambridge-efl.org.uk 
10. http://www.englishtips.org 

 
1. Аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі телекомунікаційними  каналами 

зв'язку. 
2. Матеріали для мультимедійного супроводу. 

 
 
 
 
 
 

http://www.englishtips.org/


 
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
План практичного заняття № 1 

Колоквіум «Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками». 
1. Методика як наука і її завдання 
2. Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов 
3. Державний освітній стандарт з іноземної мови 
4. Методика і психолінгвістика (Методика і лінгвістика. Методика і психологія) 
5. Методика і педагогіка. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 
План практичного заняття № 2 

Групова дискусія «Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов» 

1. Основні методи дослідження. 
2. Експеримент та його види. 
3. Допоміжні методи дослідження. 
4. Тестування як допоміжний метод дослідження. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 



9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 3 
Колоквіум «Цілі, зміст навчання іноземних мов». 
1. Цілі навчання 
а) практична; б) освітня; в) розвиваюча; г) виховна; 
2. Зміст навчання 
а) структура; б) іншомовна комунікативна компетенція; в) компоненти 
3. Принципи навчання 
а) дидактичні; б) методичні 
4. Засоби навчання 
а) вимоги до засобів навчання; б) класифікація засобів; 
в) навчально-методичний комплекс 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 

План практичного заняття № 4 

Групова дискусія «Методи навчання іноземних мов». 

1. Інтерактивне навчання. 
2. Використання мультимедійних засобів. 
3. Мозговий штурм. 
4. Робота в групі. 
5. Метод проектів. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  



6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 5 

Круглий стіл «Засоби навчання іноземних мов». 
1. Роль засобів навчання в освіті 
2. Класифікація засобів навчання 
3 Основні та допоміжні засоби навчання 
4. Підручник як основний дидактичний засіб навчання німецької мови. Вимоги до 
підручника німецької мови для всіх рівнів навчання. 
5. Використання сучасних засобів навчання на уроках іноземної мови 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 
 План практичного заняття № 6  

Колоквіум «Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності». 

1. Мова, мовлення та мовленнєва діяльність. 
2. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування. 
3 Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземних мов. 
4 Система вправ для навчання іноземної мови: 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 



5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 7  
Групова дискусія «Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення». 

1. Підготовчий (рецептивно- репродуктивний) етап. 
2. 2.1. Для розвитку вмінь комунікативної взаємодії. 2.2. Для вдосконалення фонетичних, 
граматичних, лек сичних навичок висловлюватись у формі монологу та діалогу. 2.3. Для 
актуалізації знань про невербальні засоби спілкування та формування вмінь використовувати 
їх на рівні МЄ і ДЄ.2. 4. Для оволодіння типовими комунікативними функціями. 
3. Рецептивно-продуктивний підетап. 
4. 4.1. Для оволодіння вміннями об’єднувати фрази у МЄ і ДЄ. 4.2. Для оволодіння вміннями 
створювати мікромонологи і мікродіалоги з використанням адекватних ситуації 
невербальних засобів: 1) створювати мікромонологопис (описувати людей, місця, об’єкти і 
процеси); 2) створювати мікродіалогрозпитування (запитати про інформацію та отримати 
детальнішу інформацію; брати на себе ініціативу у розмові; попросити повторити, 
перефразувати, уточнити; заохочувати співрозмовника до продовження розмови); 3) 
створювати мікромонологрозповідь (розповідати прості історії; розповідати про деталі 
несподіваних подій, випадків; детально розповідати про свій досвід); 4) створювати 
мікродіалогобмін враженнями (увійти в розмову без підготовки; повторити останню фразу 
співрозмовника, щоб підтвердити розуміння); 5) створювати мікромонологповідомлення 
(робити коротку підготовлену презентацію; відповідати на запитання після презентації); 6) 
створювати мікродіалогдомовленість (висловити особисті думки, погляди; попросити 
співрозмовника висловити свої погляди і думки); 7) створювати мікромонологпереконання 
(висловити особисті думки, погляди; аргументувати свою думку; переконати 
співрозмовника; 8) створювати мікродіалогдискусію (висловити особисті думки, погляди; 
аргументувати свою думку; дати короткий коментар стосовно поглядів та ідей 
співрозмовників; підтримувати дискусію). 
5. Продуктивний підетап. 
6. 6.1 Для оволодіння вміннями створювати різні функціональні типи монологів і діалогів. 
6.2. Для оволодіння вміннями об’єднувати різні функціональні типи монологів і діалогів в 
усному висловлюванні в залежності від ситуації спілкування і використовувати адекватні 
ситуації невербальні засоби. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 



7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 8 

Колоквіум «Активний і пасивний граматичний мінімум». 

1. Активний і пасивний граматичні мінімуми 
2. Характеристика граматичних навичок мовлення 
3. Поняття "граматична структура" і "зразок мовлення" 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 
 

План практичного заняття № 9 

Групове обговорення «Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 
структурами активного граматичного мінімуму». 
1.Основні етапи роботи над граматичним матеріалом. 
2. Автоматизація дій учнів з граматичними структурам активного граматичного мінімуму. 
2.1. Вправи, що виконуються на рівні фрази: 
2.2. Вправи, що виконуються на рівні понадфразової єдності. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 



7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 
 

План практичного заняття № 10 
 

Колоквіум «Фонетичний мінімум». 
1. Вимоги до вимови учнів. 
2. Навчання звуків іноземної мови. 
3. Ознайомлення учнів з новими звуками німецької мови. 
4. Вправи на рецепцію звуків. 
5. Вправи на репродукцію звуків. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 
План практичного заняття № 11 

 
Колоквіум «Навчання інтонації іноземної мови». 

1.Особливості ритміко-інтонаційного оформлення німецької пропозиції у порівнянні з 
українською 
1.1 Інтонація різних типів німецьких пропозицій у порівнянні з українськими 
1.2 Ритміко-інтонаційне оформлення німецьккої мови. Елементи інтонаційної структури 
1.3 Інтонаційне оформлення різних типів англійських пропозицій 
2. Методика навчання ритму та інтонації німецької мови 
2.1 Прийоми і засоби формування ритміко-інтонаційних навичок в учнів 
2.2 Вправи і завдання для формування ритміко-інтонаційних навичок 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  



3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 

План практичного заняття № 12 
Колоквіум «Активний і пасивний словниковий запас». 

1. Лексичні навички. Види навичок. 
2. Відбір лексичного мінімуму. 
3. Активний словниковий запас 
4. Пасивний словниковий запас 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 13 
Групова дискусія «Потенціальний словниковий запас». 

1. Основа для формування потенціального словника 
2. Інтернаціональні слова.  
3. Похідні  та складні слова.  
4. Конвертовані слова. 
5. Нові значення відомих багатозначних слів.  
6. Слова, про значення яких можна здогадатися за контекстом. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  



2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 14 
Колоквіум «Процес засвоєння  лексичного матеріалу» 

1. Етапи у процесі засвоєння лексичного матеріалу 
2. Способи семантизації. Об’єднання способів семантизації. 
3. Труднощі семантизації. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 
План практичного заняття № 15 

Групова дискусія «Ознайомлення з новими лексичними одиницями та використання 
комунікативно-діяльнісної технології в літніх мовних таборах». 

 
1. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника. 
2. Типи вправ на середньому  та старшому етапах. Використання не комунікативних вправ. 
3. Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників. 
4. Особливості використання різних лексичних вправ на різних етапах. 
5. Особливості використання різних лексичних вправ у комунікативно-діяльнісної технології 
в літніх мовних таборах». 
Література: 



1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 16 
Колоквіум «Суть і цілі навчання читання». 

1. Психофізіологічні механізми читання 
2. Навчання техніки  читання  
3. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 

План практичного заняття № 17 
Групова дискусія «Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності». 

1. Ознайомлювальне читання. 
2. Вивчаюче читання. 
3. Вибіркове/ переглядове читання. 
4. Труднощі навчання читання іноземною мовою 
Література: 



1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 

План практичного заняття № 18 
Групова дискусія «Навчання письма». 

1. Психолінгвістичні механізми письма. 
2. Етапи навчання писемного мовлення. 
3. Навчання техніки письма. 
4. Навчання каліграфії. 
5. Навчання орфографії. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 19 

Колоквіум «Навчання аудіювання». 

1. Визначення аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.  
2. Мовленнєві механізми аудіювання та слухові механізми сприйняття. 
3. Характеристика текстів для навчання аудіювання англійською мовою, їх основні 

параметри. 



4. Лінгвістичні труднощі смислового сприйняття на слух. 
5. Комплекс вправ для навчання аудіювання та методика їх виконання. 
6. Засоби контролю прослуханого тексту. 

Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 
 

План практичного заняття № 20 

Колоквіум «Говоріння як вид мовленнєвої діяльності». 

1. Особливості говоріння як виду мовленнєвої діяльності 
2. Співвідношення підготовленого і непідготовленого  мовлення при навчанні говоріння. 
3. Мовленнєва ситуація. Основні види  мовленнєвих ситуацій при навчанні іноземної мови 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

План практичного заняття № 21 

Групова дискусія «Навчання монологічного мовлення». 
1. Характеристика комунікативних, психологічних, лінгвістичних особливостей 
монологічного мовлення. 
2. Різновиди монологічного зв’язного висловлювання. Аналіз класифікацій 2-3 авторів. 



3. Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення. Приклади вправ усіх рівнів з 
використанням виготовленої наочності.   
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
3. Колкнер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Academa, 
2000. - 259 c. 
4. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным 
языкам. – М.: Просвещение, 1999. – 143 с. 
5. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 2004.  
6. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 
Київ: Ленвіт, 2003. – 320 с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах (на матеріалі англійської мови). – К: Ленвіт, 2003. – 296 с. 
8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М: 
Просвещение, 2002. – 239 с. 
9. Языкова Н.В. Сборник задач по методике преподавания иностранных языков. – М., 
2005. – 263 с. 

 
План практичного заняття № 22 

Колоквіум «Типи і структура уроків з ІМ» 
1. Урок - основна форма організації навчання в школі. 
 2. Типи уроків, їх структура.  
3. Види навчальної роботи. Сучасні форми проведення занять. 
4. Методика підготовки і проведення уроків з німецької мови.  
5. Схема аналізу уроку з німецької мови. 
Література: 
1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков. – Киев: Вища 
школа, 1996.  
2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая 
школа, 1992.  
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторна робота 1 

Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними структурами пасивного 
граматичного мінімуму 

 
 Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС. 
 Запропонуйте ситуації для демонстрації функцій граматичних структур ... в ... класі. 
 Складіть умовно-мовленнєву трансформаційну вправу для засвоєння ... у 

мовленнєвому зразку ... в ... класі. 
 Запропонуйте кілька варіантів граматичної гри на засвоєння мовленнєвих зразків ... у 

... класі. 
 Складіть підстановчу таблицю для роботи в парах з метою засвоєння мовленнєвого 

зразка ... (вправа ..., цикл ..., підручник для ... класу). 
 Проаналізуйте граматичні вправи ... циклу ... підручника для ... класу; запропонуйте 

прийоми інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення всіх учнів до роботи. 
 Надайте комунікативного характеру граматичним вправам ... циклу ... підручника для 

... класу. 
 Напишіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на ознайомлення з ГС ... та 

автоматизацію дій учнів з цією структурою. 
 Проаналізуйте вправи для навчання граматичного матеріалу в чинних підручниках з 

іноземної мови для різних ступенів навчання. 
 Розробіть фрагмент уроку з навчання граматичного матеріалу на 

початковому/середньому/старшому ступені навчання. 
 

 
Лабораторна робота 2 

Навчання звуків іноземної мови. 
 Опишіть хід роботи на етапі навчання звуків німецької мови. 
 Наведіть приклади вправ для автоматизації звуків німецької мови  
 Складіть вправу для навчання звуків німецької мови. 
 Запропонуйте ефективні прийоми контролю правильної вимови звуків німецької 

мови. 
 Запропонуйте фонетичну гру з використанням ляльки на початковому ступені 

навчання звуків німецької мови. 
 Проаналізуйте фонетичні вправи ... циклу ... підручника для ... класу; запропонуйте 

прийоми інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення всіх учнів до роботи. 
 Надайте комунікативного характеру фонетичним вправам ... циклу ... підручника для 

... класу. 
 Складіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на ознайомлення зі звуками німецької 

мови та автоматизації дій учнів з цими звуками. 
 Проаналізуйте вправи для навчання фонетичного матеріалу в чинних підручниках з 

іноземної мови для різних ступенів навчання. 
 Складіть фонетичну зарядку на звуки ... в ... класі. 
 Визначте основні методичні труднощі в роботі з фонетичним матеріалом уроку ... 

підручника для ... класу. 
 

 
 

 



Лабораторна робота 3 
 

Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 
 Опишіть хід роботи на етапі ознайомлення учнів з новою ЛО. 
 Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ЛО активного мінімуму з теми 

... . 
 Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з лексичними одиницями 

пасивного і потенціального словників. 
 Назвіть способи семантизації лексичних одиниць ... в ... класі. 
 Складіть контекст для подачі лексичних одиниць ... в ... класі. 
 Складіть підстановчу умовно-комунікативну вправу для засвоєння лексичних 

одиниць на базі тексту ... з підручника ... класу. 
 Запропонуйте ефективні прийоми контролю розуміння лексичних одиниць на 

початковому ступені навчання (на базі вправи ... циклу ... підручника ... класу). 
 Запропонуйте лексичну гру з використанням ляльки на початковому ступені 

навчання. 
 Проаналізуйте лексичні вправи ... циклу ... підручника для ... класу; запропонуйте 

прийоми інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення всіх учнів до роботи. 
 Надайте комунікативного характеру лексичним вправам ... циклу ... підручника для ... 

класу. 
 Складіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на ознайомлення з ЛО ...та 

автоматизації дій учнів з цими ЛО. 
 Проаналізуйте вправи для навчання лексичного матеріалу в чинних підручниках з 

іноземної мови для різних ступенів навчання. 
 Розробіть фрагмент уроку з навчання лексичного матеріалу на 

початковому/середньому/старшому ступені навчання. 
 Складіть фонетичну зарядку на звуки ... в ... класі. 
 Визначте основні методичні труднощі в роботі з фонетичним матеріалом уроку ... 

підручника для ... класу. 
 
 

Лабораторна робота 4 
Навчання техніки читання. 

 Наведіть приклади вправ для навчання ознайомлювального /вивчаючого/ 
переглядового читання. 

 Опишіть послідовність роботи з текстом для навчання читання. 
 Наведіть приклади завдань для контролю розуміння прочитаного тексту. 
 Проаналізуйте зв’язок читання з іншими видами мовленнєвої діяльності. 
 Проаналізуйте тексти і вправи для навчання читання одного з циклів уроків 

підручника ІМ для ... класу. 
 Проаналізуйте тексти і вправи для навчання читання в чинних підручниках з 

іноземної мови для різних ступенів навчання. 
 Розробіть фрагмент уроку з навчання читання на початковому/середньому/старшому 

ступені навчання. 
 

Лабораторна робота 5 

Навчання діалогічного мовлення та технології навчання діалогічного мовлення в літніх 
мовних таборах 

 Розкрийте мету навчання діалогічного мовлення в СНЗ. 



 Дайте визначення поняття “діалогічне мовлення”. 
 Поясніть поняття “комунікативна ситуація”. 
 Охарактеризуйте особливості діалогічного мовлення. 
 Опишіть структуру діалогу. 
 Назвіть основні види діалогічних єдностей. 
 Проаналізуйте основні типи діалогів. 
 Розкрийте мовні особливості діалогічного мовлення. 
 Охарактеризуйте труднощі оволодіння діалогічним мовленням. 
 Опишіть етапи навчання діалогічного мовлення. 
 Наведіть приклади вправ для навчання учнів “реплікування”. 
 Наведіть приклади вправ для навчання учнів самостійно вживати різні види 

діалогічних єдностей. 
 Наведіть приклади вправ для навчання учнів об’єднувати діалогічні єдності в 

мікродіалоги. 
 Наведіть приклади вправ для навчання учнів створювати власні діалоги. 
 Проаналізуйте вправи для навчання діалогічного мовлення в чинних підручниках з 

іноземної мови для різних ступенів навчання. 
 Розробіть фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення на 

початковому/середньому/старшому ступені навчання. 
 

Лабораторна робота 6 
Планування навчального процесу з іноземної мови. Планування роботи в літніх мовних 

таборах. 
 Наведіть приклади системи планування: 

а) календарно-річний план в ... класі; 
б) тематичний план в ... класі; 
в) поурочний план в ... класі. 

 Наведіть приклади організації роботи літнього німецькомовного табору 
  Наведіть приклади фрагменту уроку з розвитку вміння діалогічного мовлення. 
 Наведіть приклади фрагменту уроку з розвитку вміння монологічного мовлення. 
 

 
 контрольні роботи для визначення залишкових знань з 
дисципліни, завдання для контрольних робіт за кредитом 

Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: 
Ленвіт, 2003. – 168 с. 

Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у вищому 
навчальному закладі: навчально-методичний посібник. Укладачі: Л.В. Калініна, I.B. 
Самойлюкевич, Л.I. Березенська, Н.П. Сіваєва, Н.Р. Петранговська, О.С. Гуманкова, Л.В. 
Барало, Ю.М. Жиляєва, А.М.Мормуль, І.Ф.Литньова, Копетчук Т.В./ За заг. ред. І.В. 
Самойлюкевич. – Житомир: Видавництво Житомирського державногоуніверситету імені 
Івана Франка, 2008. - 165 с. 

Підсумковий тест знань з методики викладання іноземних мов у початковій школі 
1. Для навчання каліграфії використовують: 
1) друковані літери; 
2) написані від руки літери. 
2. Навчання каліграфії починається з: 
1) репродуктивних вправ; 
2) рецептивних вправ. 
3. Перший етап навчання орфографії: 



1) рецептивного опрацювання; 
2) репродуктивного опрацювання. 
4. Навчання орфографії має на меті: 
1) розвиток умінь граматично правильного написання слів; 
2) розвиток умінь написання диктантів різних видів. 
5. Метод повної фізичної реакції передбачає використання: 
1) рухової активності учнів ; 
2) використання учнями правил. 
6. Навчання вимови на основі використання автентичних текстів починається з: 
1) репродуктивного опрацювання; 
2) антиципації змісту тексту. 
7. Мета репродуктивних вправ у навчанні вимови: 
1) розвиток фонематичного слуху; 
2) досягнення правильності у вимові. 
8. Мета рецептивних вправ у навчанні вимови: 
1) розвиток фонематичного слуху; 
2) розвиток фонологічної компетенції. 
9. Каліграфія це: 
1) графічна система мови; 
2) система орфографічних правил мови. 
10. Перший етап навчання каліграфії: 
1) написання літер; 
2) демонстрація літер. 
11. Розвиток каліграфічної компетенції передбачає: 
1) оволодіння правилами орфографії; 
2) оволодіння графікою написання літер абетки та вивчення звукобуквенних 
відповідностей. 
12. У навчанні граматики учитель має приділяти більше часу: 
1) презентації граматичної структури; 
2) тренуванні учнів у вживанні граматичної структури. 
13. Молодший школяр має досягти рівня: 
1) елементарного користувача іноземної мови; 
2) незалежного користувача іноземної мови. 
14. Мета етапу рецептивно-репродуктивного тренування у формуванні 
німецькомовної лексичної компетенції: 
1) забезпечення тренування учнів у вживанні ЛО; 
2) використання ЛО у різних видах мовленнєвої діяльності. 
15. Найефективнішим на початковому етапі навчання є: 
1) перекладний спосіб семантизації ЛО; 
2) наочна семантизація ЛО. 
16. На початковому етапі навчання перевага надається: 
1) ознайомлювальному читанню; 
2) аналітичному читанню . 
17. Навчання читання вголос спирається на: 
1) надання інформації; 
2) отримання інформації. 
18. Мета навчання читання: 
1) читання про себе; 
2) читання вголос. 
19. Перший етап у навчанні літер: 
1) написання літер; 
2) демонстрація літер. 



20. Навчання орфографії починається з: 
1) рецептивних вправ; 
2) репродуктивних вправ. 
21. Ознайомлення з граматичною структурою має відбуватись: 
1) у контексті; 
2) у описових правилах. 
22. Другий етап формування німецькомовної граматичної компетенції націлений 
на: 
1) рецептивно-репродуктивне тренування у вживанні ГС; 
2) вживання ГС у різних видах мовленнєвої діяльності. 
23. Мета етапу комунікативної практики у формуванні граматичної компетенції: 
1) вживання ГС у різних видах мовленнєвої діяльності; 
2) тренування у вживанні ГС. 
24. Контрольоване письмо сприяє: 
1) вивченню слів, їх орфографії; 
2) розвитку творчості. 
25. Навчання писемному мовленню спрямоване: 
1) на розвиток компетенції у письмі; 
2) на розвиток граматичної компетенції. 
26. Згідно вимог шкільної програми учні початкової школи (4 клас) мають 
розуміти на слух тексти обсягом: 
1) 10 речень; 
2) 8 речень. 
27. Навчання аудіювання починається з: 
1) підготовчих вправ; 
2) прослуховування різних текстів. 
 
Підсумковий тест знань з методики викладання іноземних мов 
1. На середньому ступені навчання в учнів домінує пам'ять: 
1) довільна; 
2) мимовільна. 
2. Основним видом мовленнєвої діяльності на даному етапі навчання є: 
а) аудіювання; 
б) усне мовлення. 
3. Згідно Рекомендацій Ради Європи середній рівень навчання відповідає рівню: 
 а) основний користувач; 
б) незалежний користувач. 
4. Навчання фонетики на даному ступені навчання передбачає: 
 а) удосконалення фонологічної компетенції; 
 б) опрацювання звуків та інтонації. 
5. Навчання фонетики слід розпочинати з: 
 а) репродуктивних вправ; 
 б) рецептивних вправ. 
6. Практична мета навчання лексики в основній школі передбачає: 
 а) формування лексичної компетенції; 
 б) створення динамічних стереотипів. 
7. Метою другого етапу формування лексичної компетенції є: 
 а) тренування лексики в усіх видах мовленнєвої діяльності на рівні речення; 
 б) використання нової лексики в усному мовленні. 
8. Індуктивний спосіб семантизації нового граматичного матеріалу 
розпочинається з: 
 а) пояснень і правил; 



 б) зразків-прикладів. 
9. Однією з вправ комунікативного навчання є: 
 а) написання диктанту; 
 б) створення постера та його захист. 
10. Аудіювання як мета навчання означає: 
 а) розвиток мовленнєвої компетенції; 
 б) розвиток мовної компетенції. 
11. Однією з лінгвістичних труднощів навчання аудіювання є: 
 а) стилістичні особливості; 
 б) об’єм слухової пам'яті. 
12. Аудіювання на середньому ступені навчання є: 
 а) метою навчання; 
 б) метою і засобом навчання. 
13. Найефективнішим шляхом навчання усного мовлення є: 
 а) групове обговорення; 
 б) індивідуальний режим. 
14. Метою навчання монологічного мовлення є: 
 а) формування мовленнєвої монологічної компетенції; 
 б) формування зв’язних висловлювань. 
15. Першою складовою у побудові монологічного висловлювання є: 
 а) вступ; 
 б) основна частина. 
16. Однією з найефективніших вправ на третьому етапі навчання монологічного 
мовлення може бути така: 
 а) перекажіть текст; 
 б) прокоментуйте ситуацію. 
17. Навчання діалогічного мовлення на середньому ступені слід розпочинати з: 
 а) діалогу-зразка; 
 б) «діалогу в дії». 
18. Третій етап навчання діалогічного мовлення націлений на вміння складати: 
 а) зразок-діалог; 
 б) самостійний діалог. 
19. Аналітичне читання передбачає: 
 а) використання словника; 
 б) використання адаптованих текстів. 
20. Програмою передбачається розуміння текстів для читання: 
 а) з 4% невідомих слів; 
 б) з усіма відомими словами. 
21. Методичні вимоги до текстів для читання враховують: 
 а) вікові особливості; 
 б) наукові особливості тексту. 
22. Завершальний етап навчання письма має на меті формування умінь: 
 а) керованого письма; 
 б) творчого писемного мовлення. 
23. Навчання писемного мовлення слід пов'язувати з: 
 а) усним мовленням; 
 б) читанням; 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання письма» 
1) Кінцевим етапом навчання письма є: 
а) творче письмо; 
б) супроводжувальне письмо; 



в) кероване письмо. 
2) Письмо тісно пов’язане з: 
а) усним мовленням; 
б) читанням; 
в) усіма видами мовленнєвої діяльності. 
3) Написання листа слід починати з: 
а) написання своєї адреси і дати; 
б) звертання до адресату; 
в) викладення основних думок. 
4) Метою навчання письма в основній школі є: 
а) розвиток писемної компетенції; 
б) розвиток техніки письма; 
в) розвиток орфографічних умінь. 
5) Однією з ефективних технологій у навчанні творчого письма є: 
а) написання листа; 
б) складання плану; 
в)розширення оповідання. 
6) На середньому ступені навчання письмо є: 
а) метою навчання; 
б) засобом навчання; 
в) метою і засобом навчання. 
7) Одним із завдань для супроводжувального письма є: 
а) заповнити пропуски у реченні; 
б) трансформувати кінцівки речень; 
в) написання листа на основі вербальних опор 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання читання» 
1) На середньому ступені перевага надається: 
а) аналітичному читанню; 
б) синтетичному читанню; 
в) переглядовому читанню. 
2) Згідно з методичною метою читання може бути: 
а) навчальним і комунікативним; 
б) обов’язковим і додатковим; 
в) самостійним і керованим. 
3) В залежності від обсягу тексту розрізняють такі види читання: 
а) аналітичне і синтетичне; 
б) інтенсивне і екстенсивне; 
в) класне і домашнє. 
4) Аналітичне читання – це вид читання, у якому: 
а) використовується словник; 
б) слова всі відомі; 
в) використовуються адаптовані тексти. 
5) Навчання читання взаємопов’язане з: 
а) аудіюванням і письмом; 
б) говорінням і письмом; 
в) аудіюванням, письмом і говорінням. 
6) Програма вимагає розуміння тексту з: 
а) 2% незнайомих слів; 
б) 4% незнайомих слів; 
в) усіма відомими словами. 
7) Програмні вимоги передбачають читання і розуміння текстів: 



а) в межах 1500 графічних знаків ; 
б) 1000 графічних знаків; 
в) 2000 графічних знаків. 
8) Методичні вимоги до текстів для читання беруть до уваги: 
а) вікові особливості учнів; 
б) виховний характер тексту; 
в) наукові особливості тексту. 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання діалогічного мовлення» 
1) Лінгвістичними особливостями діалогічного мовлення є: 
 а) скорочені форми допоміжних дієслів; 
 б) емфатична інтонація; 
 в) заповнювачі пауз. 
2) Однією з основних комунікативних характеристик діалогічного мовлення є: 
 а) спільний характер ситуації; 
 б) структурна відповідність; 
 в) економічний характер. 
3) Основні психологічні характеристики діалогічного мовлення визначають: 
 а) його ситуативний характер; 
 б) наявність безпосереднього контакту; 
 в) лексичні особливості. 
4) Навчання діалогічного мовлення слід розпочинати з: 
 а) обміну репліками; 
 б) мікродіалогу; 
 в) діалогічної єдності. 
5) Метою другого етапу навчання діалогічного мовлення є розвиток діалогічних 
умінь на рівні: 
 а) мікродіалогу; 
 б) діалогічної єдності; 
 в) тексту. 
6) Метою третього етапу є розвиток умінь продукувати: 
 а) діалог-зразок; 
 б) самостійний діалог; 
 в) зв’язне висловлювання. 
7) Навчання «діалогу в дії» передбачає: 
 а) знання розмовних формул та стратегій; 
 б) знання лексичного матеріалу; 
 в) умінь розпочинати розмову. 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання монологічного мовлення» 
1) Основна мета навчання монологічного мовлення – це: 
 а) формування монологічної компетенції; 
 б) формування зв’язного висловлювання; 
 в) формування мовленнєвих умінь. 
2) Однією з комунікативних функцій монологічного мовлення є: 
 а) впливова; 
 б) описова; 
 в) розповідна. 
3) Другим рівнем породження монологічного мовлення є: 
 а) мотивація; 
 б) власне мовлення; 
 в) внутрішнє мовлення. 



4) Метою текстового рівня є: 
 а) побудова речення; 
 б) побудова монологічного мовлення на основі теми; 
 в) побудова логічно зв’язного мовлення на основі опор. 
5) Однією з основних лінгвістичних характеристик монологу є: 
 а) складний синтаксис; 
 б) речення з одним головним членом; 
 в) коротке речення. 
6) Однією з найбільш ефективних вправ на ІІІ етапі є: 
 а) переказ тексту; 
б) коментування ситуації; 
 в) опис малюнка на основі вербальних опор. 
7) Мета навчання монологічного мовлення досягається при умові, коли студенти 
можуть: 
 а) будувати висловлювання на основі вербальних опор; 
 б) будувати висловлювання на основі візуальних опор; 
 в) висловлюватися без опор. 
8) Другим компонентом структури монологу є: 
 а) вступ; 
 б) висновки; 
 в) основна частина. 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання аудіювання» 
1) Аудіювання на середньому ступені навчання передбачає: 
а) слухання та одночасне розуміння «живого» мовлення; 
б) мовлення в запису; 
в) «живого» мовлення та мовлення в запису. 
2) Аудіювання як мета навчання полягає у: 
 а) розвитку адитивної компетенції; 
 б) розвитку умінь аудіювання та говоріння; 
 в) розвитку лінгвістичної компетенції. 
3) Одним із видів лінгвістичних труднощів аудіювання є: 
 а) тембр голосу; 
 б) об’єм адитивної пам'яті; 
 в) стилістичні особливості тексту. 
4) Аудіювання на середньому етапі навчання є: 
 а) метою навчання; 
 б) засобом навчання; 
 в) метою та засобом навчання. 
5) Одним із комунікативних завдань для навчання аудіювання є: 
 а) прослухайте та знайдіть кінцівку тексту; 
 б) прослухайте текст та перекажіть його; 
 в) прослухайте текст та складіть декілька питань до тексту. 
6) Найефективнішим шляхом перевірки розуміння аудіо тексту є: 
 а) відповіді на питання; 
 б) тест множинного вибору; 
 в) складання запитань. 
7) Одним із видів екстралінгвістичних труднощів є: 
 а) наявність географічних назв; 
 б) темп мовлення; 
 в) граматичні особливості тексту. 
8) Програма вимагає, щоб аудіо текст у 5 класі звучав: 



 а) до 1 хвилини; 
 б) до 2 хвилин; 
 в) до з хвилин. 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання граматичного матеріалу» 
1) Індуктивний спосіб введення нового граматичного матеріалу починається з: 
а) пояснення і правил; 
б) тренувальних вправ; 
в) мовних зразків. 
2) Дедуктивний спосіб введення нового граматичного матеріалу починається з: 
а) імітативних вправ; 
б) зразків мовлення; 
в) пояснення правил. 
3) Освітня цінність навчання граматики полягає в: 
а) розвитку логічного мислення школярів; 
б) розширення їх лінгвістичного та загального світогляду; 
в) наданні конкретної інформації по темі. 
4) Підхід «граматика в дії» означає: 
а) лексичний підхід; 
б) комунікативний підхід; 
в) структурний підхід. 
5) Однією з вправ комунікативного підходу є: 
а) прослухайте та відреагуйте фізично; 
б) напишіть диктант; 
в) створіть постер та опишіть його. 
6) Мета етапу тренувальних вправ полягає в: 
а) удосконаленні рецептивних та репродуктивних граматичних навичок; 
б) використання граматичного матеріалу в самостійному писемному 
мовленні; 
в) використання граматичного явища в усному мовленні. 
7) На етапі первинного засвоєння граматичного матеріалу застосовуються: 
а) вправи розпізнавального та імітативного характеру; 
б) трансформаційні та підстановчі вправи; 
в) вправи на розширення та завершення речень. 
 
Тест множинного вибору за темою «Навчання лексичного матеріалу» 
1) Головна мета навчання лексики на середньому ступені навчання – це: 
а) формування ЛК; 
б) формування динамічних стереотипів; 
в) використання лексики в усному мовленні та письмі. 
2) Найважливішою складовою опрацьованої лексики є: 
 а) презентація слова; 
 б) етап рецептивно-репродуктивного тренування; 
 в) комунікативна практика. 
3) Виховна мета навчання лексики передбачає: 
 а) розвиток соціокультурної компетенції; 
 б) вирішення комунікативних завдань; 
 в) вивчення семантично значимих слів. 
4) Комунікативну практику можна організувати за допомогою: 
 а) розв’язання кросвордів; 
 б) малювання предметів та їх опису; 
 в) вгадування слів. 



5) Метою етапу рецептивно-репродуктивних вправ є: 
 а) удосконалення лексичних навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; 
 б) використання нової лексики в усному мовленні; 
 в) правильне використання нових слів у писемному мовленні. 
6) Одним із критеріїв відбору лексичного мінімуму є: 
 а) семантична цінність; 
 б) виключення антонімів; 
 в) включення інтернаціональних слів. 
 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ПРОЕКТИ 
Професійна компетенція учителя іноземної мови. 
Цілі навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Методика формування лінгвосоціокультурної і навчально стратегічної компетенцій 
учнів у процесі навчання іноземної мови і культури. 
Методика формування іншомовної фонетичної компетенції учнів. 
Методика формування іншомовної граматичної компетенції учнів. 
Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів. 
Методика формування іншомовної аудитивної компетенції учнів. 
Методика формування іншомовної компетенції учнів у діалогічному мовленні. 
Методика формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні. 
Методика формування іншомовної компетенції учнів у техніці читання. 
Методика формування іншомовної компетенції учнів у читанні. 
Методика формування іншомовної компетенції учнів у техніці письма. 
Методика формування іншомовної компетенції учнів у письмі. 
Контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції. 
Тестовий контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції. 
Урок іноземної мови. 
Навчальні ігри на уроці іноземної мови. 
Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції учнів. 
Вірші та пісні на уроці іноземної мови. 
Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови. 
Технічні засоби у навчальному процесі з іноземної мови. 
Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови. 
Самостійна/автономна робота учнів з іноземної мови. 
Колективна навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови. 
Особливості навчального процесу на різних етапах оволодіння іноземною мовою. 
Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів початкової 
школи/дошкільних навчальних закладів. 
Формування іншомовної комунікативної компетенції учнів за проектною методикою. 
Індивідуалізація процесу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів. 
Позакласна робота з іноземної мови. 
Сучасна зарубіжна методика навчання іноземних мові культур. 
 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (за Ніколаєвою С. Ю.) 
Методика – наука про навчання ІМ. Цілі, зміст, принципи, методи і засоби 
навчання ІМ і культур. � 
- Проаналізуйте основні характеристики методики викладання ІМ і культур як науки. 
- Назвіть та опишіть основні методи дослідження. � 
- Охарактеризуйте фази проведення методичного експерименту. � 
- Розкрийте суть комунікативного підходу до навчання ІМ і культур. � 
- Назвіть цілі навчання ІМ і культур. � 
- Опишіть принципи навчання ІМ і культур. � 



- Проаналізуйте методи навчання ІМ і культур. � 
- Охарактеризуйте складники змісту навчання ІМ і культур. � 
- Проаналізуйте вимоги програми з ІМ. Зв’язок методики викладання ІМ і культур з 
іншими науками. � 
- Розкрийте взаємозв’язок методики викладання ІМ з іншими науками. � 
- Визначте роль лінгвістики, психології і педагогіки в науковому обґрунтуванні 
методики навчання ІМ і культур. � 
- Проаналізуйте найбільш важливі для методики положення з лінгвістики, психології 
та педагогіки, культурології. 
Система вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції. � 
- Назвіть складники іншомовної комунікативної компетенції. � 
- Дайте визначення понять “іншомовна комунікативна компетенція”, “мовленнєва 
діяльність”, “мова”, “мовлення”, “мовленнєва дія”, “навичка”, “вміння”. � 
- Назвіть етапи формування навички. � 
- Дайте визначення поняття “вправа” та охарактеризуйте структуру вправи.  
- Охарактеризуйте типи вправ за різними критеріями. � 
- Наведіть приклади некомунікативних рецептивних і репродуктивних вправ.  
-�Наведіть приклади умовнокомунікативних рецептивних, репродуктивних і 
продуктивних вправ. � 
- Проаналізуйте вправи одного з циклів уроків підручника ІМ для ... класу. 
Формування граматичної компетенції. � 
- Назвіть складники іншомовної граматичної компетенції. 
-Розкрийте мету і зміст навчання граматики в середніх навчальних закладах (СНЗ) на 
різних ступенях. 
- Поясніть різницю між функціональним та описовим підходами для навчання 
граматичного матеріалу. 
- Опишіть процес оволодіння активним граматичним матеріалом. 
- Опишіть дії вчителя та учнів на етапі ознайомлення з граматичними структурами 
(ГС) активного мінімуму. 
- Опишіть вправи, що виконуються на етапі автоматизації дій учнів з ГС активного 
мінімуму. 
- Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС. …. на фразовому рівні. 
- Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС на понадфразовому рівні 
(див. попереднє завдання). 
- Опишіть процес оволодіння пасивним граматичним матеріалом. 
- Опишіть дії вчителя та учнів на етапі ознайомлення з ГС пасивного мінімуму. 
- Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС пасивного мінімуму. 
- Запропонуйте ситуації для демонстрації функцій граматичних структур ... у ... класі. 
- Складіть умовно-мовленнєву трансформаційну вправу для засвоєння ... у 
мовленнєвому зразку ... у ... класі. 
- Запропонуйте кілька варіантів граматичної гри на засвоєння мовленнєвих зразків ... 
у ... класі. 
- Складіть підстановчу таблицю для роботи в парах з метою засвоєння мовленнєвого 
зразка ... (вправа ..., цикл ..., підручник для ... класу). 
Формування лексичної компетенції. 
�- Назвіть складники іншомовної лексичної компетенції. 
�- Розкрийте мету і зміст навчання лексики в СНЗ на різних ступенях. 
�- Поясніть різницю між активним і пасивним лексичними мінімумами (АЛМ, ПЛМ). 
�- Поясніть поняття “потенціальний словник”. 
�- Дайте характеристику лексичних навичок. 
�- Опишіть процес оволодіння АЛМ. 
�- Назвіть способи семантизації лексичних одиниць (ЛО). 



- Опишіть хід роботи на етапі ознайомлення учнів з новою ЛО. 
- Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ЛО активного мінімуму з 
теми ... . 
�- Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з лексичними одиницями 
пасивного і потенціального словників. 
�- Назвіть способи семантизації лексичних одиниць ... у ... класі. 
�-  Складіть контекст для подачі лексичних одиниць ... у ... класі. 
�- Складіть підстановчу умовнокомунікативну вправу для засвоєння лексичних 
одиниць на базі тексту ... з підручника ... класу. 
�- Запропонуйте ефективні прийоми контролю розуміння лексичних одиниць на 
початковому ступені навчання (на базі вправи ... циклу ... підручника ... класу). 
�- Запропонуйте лексичну гру з використанням ляльки на початковому ступені 
навчання. 
�- Проаналізуйте лексичні вправи ... циклу ... підручника для ... класу; запропонуйте 
прийоми інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення усіх учнів до роботи. 
�- Надайте комунікативного характеру лексичним вправам ... циклу ... підручника для 
... класу. 
�- Складіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на ознайомлення з ЛО ...та 
автоматизацію дій учнів з цими ЛО. 
�- Проаналізуйте вправи для навчання лексичного матеріалу в чинних підручниках з 
іноземної мови для різних ступенів навчання. 
�- Розробіть фрагмент уроку з навчання лексичного матеріалу на 
початковому/середньому/старшому ступені навчання. 
Формування фонетичної компетенції. 
�- Назвіть складники іншомовної фонетичної компетенції. 
�- Розкрийте цілі та зміст навчання вимови в СНЗ. 
�- Поясніть поняття “фонетичний мінімум”. 
�- Охарактеризуйте вимоги до вимови учнів. 
�- Поясніть поняття “апроксимована вимова”. 
�- Опишіть процес оволодіння артикуляцією іншомовних звуків. 
�- Наведіть приклади вправ для навчання артикуляції іншомовних звуків. 
�- Опишіть процес оволодіння іншомовною інтонацією. 
�- Наведіть приклади вправ для навчання іншомовної інтонації. 
�- Поясніть особливості контролю та оцінки вимови. 
�- Проаналізуйте вправи для навчання фонетичного матеріалу в чинних підручниках 
з іноземної мови для різних ступенів навчання. 
�- Складіть фонетичну зарядку на звуки ... у ... класі. 
�- Визначте основні методичні труднощі в роботі з фонетичним матеріалом уроку ... 
підручника для ... класу 
 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ (за Ніколаєвою С. Ю.) 
�- Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов і культур як науки, її 
зв’язок із суміжними науками. 
�- Назвіть методи наукового дослідження в методиці навчання іноземних мов і 
культур. Охарактеризуйте експеримент як основний метод наукового дослідження, 
об’єкти методичного експерименту. 
�- Розкрийте сучасні методичні принципи навчання іноземних мов і культур. 
  - Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов і культур у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної 
компетенції. 
�- Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання іноземних мов і культур. 



�- Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: 
поняття “вправа”, структура вправи”. “класифікація вправ”. 
�- Охарактеризуйте основні і факультативні компоненти навчально-методичного 
комплексу з іноземної мови (Сотникова С.І.) 
�- Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції: складники 
компетенції, мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні типи і види 
вправ для формування слухових мовних навичок. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: складники 
компетенції, мету і зміст навчання лексики, поняття “активний” і “пасивний” 
лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць. 
�- Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для 
засвоєння лексичного мінімуму. 
�- Розкрийте поняття “потенціальний словник”, назвіть його джерела, типи і види 
вправ для формування потенціального словника учнів. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: складники 
компетенції, мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС 
активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння. 
�- Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для 
формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок. 
�- Розкрийте поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум 
   -Охарактеризуйте типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного 
мінімуму. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: складники 
компетенції, мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, 
труднощі аудіювання, способи презентації аудіотекстів. 
�- Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки 
розуміння аудіотекстів. 
�- Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного 
і монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні 
типи діалогу і монологу. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні: 
складники компетенції, мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих 
ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в монологічному 
мовленні: складники компетенції, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання 
монологічного мовлення. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції у техніці читання: 
структуру компетенції, поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи 
навчання техніки читання німецькою мовою, типи і види вправ для навчання техніки 
читання. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні: структуру 
компетенції, мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів 
читання. 
�- Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові 
вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного. 
�- Розкрийте методику формування компетенції у техніці письма: структуру 
компетенції, поняття “техніка письма”, труднощі навчання, типи і види вправ для 
навчання графіки та орфографії. 
�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст 
навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма. 



�- Розкрийте методику формування іншомовної компетенції у перекладі/медіації: 
складники компетенції, мету і зміст навчання перекладу як виду мовленнєвої 
діяльності, систему вправ для навчання перекладу. 
�-  Розкрийте методику формування лінгвосоціокультурної компетенції: складники 
компетенції, мету, зміст і приклади вправ для формування. 
�- Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної 
мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологію уроків. 
�- Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови, особливості уроку на різних 
ступенях навчання. 
�- Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і 
вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів. 
�- Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття “тест”, 
структуру тесту, типи, види тестів і методику використання. 
�- Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови, роботи в 
літніх мовних таборах. 
�- Розкрийте особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови: 
види планів, планування іноземної мови на різних ступенях навчання. 
�- Охарактеризуйте типологію засобів навчання за різними критеріями. Розкрийте 
переваги використання фонограми і відеофонограми. 
�- Розкрийте можливості використання інформаційних технологій у навчанні 
іноземних мов і культур. 
�- Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, систему 
вправ для навчання усного мовлення. 
�- Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста: принципи 
навчання, передтекстові і післятекстові вправи. 
�- Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза і Роберта Ладо: принципи 
навчання, систему усних тренувальних вправ. 
� - Охарактеризуйте аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання і 
види вправ. 
�-  Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, 
етапи роботи, характерні навчальні прийоми. 
�- Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні 
навчальні прийоми. 
- Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і 
принципи навчання. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта самостійної роботи студента 
_______ групи ______ курсу 

спеціальності  6.020303. Філологія*Мова і література (німецька) 
з дисципліни «Методика викладання іноземних мов» 

1 семестр 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 
Кількість 

балів 
(за видами 
роботи)** 

Кількіст
ь балів 

всього за 
кредит 

Термін 
виконання 
(тижні)*** 

Викладач 
(підпис) 

Кредит № 1 
Тема: «Методика 

навчання іноземних 
мов як наука» 

Вивчення науково-
методичної літератури для 

підготовки проекту з обраної 
технології навчання 

іноземних мов 

10 40 11.09 – 16.09  

Складання плану  для 
написання реферату з 
обраної педагогічної 

технології 

10 
 
 
 

20 

18.09 – 23.09  

Тематичний контроль 
Кредит № 2 

Тема: «Методи та 
засоби навчання 
іноземних мов» 

Реферат з обраної 
педагогічної технології 

25 40 16.10 – 21.10 
 

23.10 – 28.10 

 

Презентація проекту з 
обраної технології навчання 

іноземних мов. 

15  

Кредит № 3 
Тема: «Навчання 
граматичного та 

фонетичного 
матеріалу» 

Методична розробка по 
застосуванню обраної 

педагогічної технології для 
навчання граматичного 

матеріалу. 

20 40 13.11 – 18.11  

Методична розробка по 
застосуванню обраної 

педагогічної технології для 
навчання фонетичного 

матеріалу. 

20 20.11 -25.11  

Кредит № 4 
Тема: «Активний, 

пасивний і 
потенціальний 

словниковий запас» 

Методична розробка по 
застосуванню обраної 

педагогічної технології для  
розширення активного 
словникового запасу. 

10 40 11.12 – 16.12  

Методична розробка по 
застосуванню обраної 

педагогічної технології для 
розширення пасивного 
словникового запасу. 

10 18.12 – 23.12  

Тематичний контроль  20 25.12 – 30.12  
Всього балів за самостійну роботу 160 балів 160   

ВСЬОГО за семестр – 66 год. 
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_______ групи ______ курсу 

спеціальності  6.020303. Філологія*Мова і література (німецька) 
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2 семестр 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 
Кількість 

балів 
(за видами 
роботи)** 

Кількіст
ь балів 

всього за 
кредит 

Термін 
виконання 
(тижні)*** 

Викладач 
(підпис) 

Кредит № 5 
Тема: «Навчання 
техніки читання» 

Підготовка до колоквіуму 
«Суть і цілі навчання 

читання». Підготовка до 
лабораторної роботи 

«Навчання техніки читання» 
Підготовка до групової 

дискусії «Навчання читання 
як виду мовленнєвої 

діяльності». 

10 40 26.02-28.02  

Опанування фразами 
вчителя на уроці з німецької 

мови. 

10 
 
 

20 

26.02-28.02  

Тематичний контроль 
Кредит № 6 

Тема: «Навчання 
письма та 

аудіювання» 

Підготовка до групової 
дискусії «Навчання письма» 

Підготовка до колоквіуму 
«Навчання аудіювання».. 

10 40 05.03 –06.04 
 

 

Підготовка до колоквіуму 
«Технології навчання письма 

в літніх мовних таборах». 
Підготовка до групової 

дискусії «Технології 
навчання аудіювання в 
літніх мовних таборах». 

15 
 
 
 
 
 
 

15 

 

Методичний аналіз 
підручника з німецької мови. 

Кредит № 7 
Тема: «Говоріння як 

вид мовленнєвої 
діяльності» 

Підготовка до колоквіуму 
«Типи і структура уроків з 

ІМ».. 

10 40 10.04 – 25.05  

Підготовка до лабораторної 
роботи  «Планування 

навчального процесу з 
іноземної мови»; 

«Планування роботи в літніх 
мовних таборах».. 

10 10.04 – 25.05  

Тематичний контроль  20 10.04 – 25.05  
Всього балів за самостійну роботу 120 балів 120   

ВСЬОГО за семестр – 58 год. 
 

 
 
 
 
 
 



Тестові завдання з дисципліни. 
Зразок 

 
1. Які види мовленнєвої діяльності існують? 
а) говоріння, слухання, читання, письмо, діалог. телефонна розмова, доповідь; 
б) письмо, читання, говоріння, аудіювання; 
в) говоріння, публічний виступ, читання газети, мислення.  
2. До рецептивних видів мовної діяльності належить ... 
а) письмо і говоріння; 
б) читання і слухання (аудіювання); 
в) письмо, говоріння і слухання.  
3. Процес читання складається з етапів: 
а) ознайомлення з бібліографією питання; вивчення бібліографії автора; 
б) отримання джерела в бібліотеці; оформлення конспекту прочитаного; 
в) зорового сприйняття; інтерпретації прочитаного. 
4.Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є 
а) вивчаючим 
б) переглядовим 
в) ознайомлювальним 
5. При навчанні переглядового читання ефективною вправою є 
а) переказ тексту 
б) визначення основної думки тексту 
в) письмовий переклад тексту 
6. При навчанні ознайомлювального читання ефективною вправою є 
а) знайти в тексті відповіді на вказані запитання 
б) знайти в тексті речення з певним граматичним явищем 
в) прочитати вказані речення з правильною інтонацією 
7. При формуванні умінь вивчаючого читання адекватною вправою є 
а) прочитати даний абзац, підкреслити слова з указаним звуком 
б) прочитати даний абзац, звертаючи увагу на інтонацію 
в) прочитати даний абзац і здогадатись про значення підкреслених слів 
8. Специфічною трудністю монологічного мовлення є 
а) логічне зв'язування окремих мовленнєвих зразків 
б) переключення з аудіювання на говоріння 
в) швидкість відповідей на запитання 
9. Вихідною одиницею для навчання монологічного мовлення є 
а) окрема фраза 
б) понадфразова єдність 
в) зв'язний текст  
10. Кінцевою метою навчання монологічного мовлення є 
а) передача змісту прослуханого або прочитаного тексту 
б) зв'язне висловлювання за темою або ситуацією 
в) з'єднання окремих мовленнєвих зразків у логічній послідовності 
11. Основна мета позакласної роботи з ІМ полягає 
а) в подальшому удосконаленні практичного володіння учнями іноземною 
мовою 
б) в розвитку особистості учня 
в) в естетичному вихованні учнів 
12. До основних організаційних принципів позакласної роботи відносять 
а) принцип ситуативності 
б) принцип масовості 
в) принцип наступності 



13. Основною функцією контролю є 
а) оціночна 
б) розвиваюча 
в) функція зворотного зв'язку 
14. Об'єктами контролю є 
а) мовленнєві навички та вміння 
б) лінгвістична та комунікативна компетенції 
в) тексти для читання та аудіювання 
15. Навчання писемного мовлення передбачає формування в учнів 
а) графічних навичок 
б) орфографічних навичок 
в) умінь висловлюватись у письмовій формі 
16. Характерним для початкового ступеня навчання є 
а) формування графічних та орфографічних навичок 
б) розвиток писемного мовлення як засобу навчання усного мовлення 
в) розвиток писемного мовлення як засобу самостійної роботи учнів над мовою 
17. Підготовчою вправою до навчання писемного мовлення є 
а) письмовий переказ 
б) самодиктант (відтворення груп речень, пов'язаних змістом) 
в) вибір ключових слів з тексту 
18. Поліпшенню запам'ятовування навчального матеріалу під час його подачі в 
інтенсивному навчанні сприяють прийоми 
а) пояснення граматичного правила та показ граматичних таблиць 
б) використання жестів, мелодизація, ритмізація, римування 
в) запис нових слів у словники 
19 При вивченні граматичного матеріалу в інтенсивному курсі 
а) вчитель пояснює правило, потім наводить декілька прикладів, які опрацьовуються і 
записуються учнями 
б) граматичний матеріал опрацьовується на великій кількості прикладів, після чого 
учні під керівництвом учителя виводять правило 
в) учні читають правило, потім учитель пояснює те, що не зовсім зрозуміло, після 
чого учні виконують вправи на це правило  
20. Комунікативні вправи виконуються учнями 
а) на уроках подачі нового навчального матеріалу 
б) на уроках практики у спілкуванні 
в) на уроках тренування у спілкуванні 
 
 
Тест  “Аналіз вправ навчально-методичних комплексів з ІМ” 
1. Визначте послідовність компонентів вправи 
а) зразок виконання вправи 
б) контроль виконання вправи 
в) виконання вправи учнями 
г) завдання-інструкція до вправи 
2. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до рецептивної вправи 
а) назвіть усі предмети, що є у класній кімнаті 
б) послухайте речення, що виражають прохання та накази; підніміть руку, коли 
почуєте прохання 
в) розкажіть гостям з Великої Британії про бібліотеку вашої школи 
3. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до репродуктивної вправи 
а) покажіть фото своєї мами (сестри, подруги) товаришу по парті та опишіть її 
зовнішність 



б) послухайте лист, який я одержала від своєї подруги з Великої Британії; зверніть 
увагу, скількох членів сім'ї вона згадує 
в) я скажу вам, що я хочу купити в універмазі, а ви скажіть мені, що ви хочете купити 
там 
4. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до продуктивної вправи 
а) поясніть іноземцю, як пройти від головпоштамту до міськради 
б) послухайте, що робить Оленка, і спитайте, чи робить її брат те ж саме 
в) дайте відповіді на альтернативні запитання 
5. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до рецептивно-репродуктивної 
вправи 
а) розкажіть, що звичайно роблять і чого не роблять учні вранці 
б) послухайте опис погоди і визначте номер малюнка, який відповідає описові 
в) послухайте, що робила Оленка та її товариші на уроці англійської мови; скажіть, 
що й ви робили те ж саме 
6. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до мовної вправи 
а) послухайте, як я називатиму предмети; виправте мене, якщо я не правий 
б) прочитайте твердження; поставте до них загальні запитання 
в) послухайте розповідь про маленького хлопчика; скажіть, чому він відмовився сам 
брати вишні 
7. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до мовленнєвої вправи 
а) послухайте запитання, повторіть їх за диктором, звертаючи увагу на інтонацію 
б) прочитайте підписи під малюнками, виправте їх, якщо вони неправильні 
в) прочитайте оповідання, скажіть, чи ви зробили б так само, як його герої 
8. Знайдіть серед наведених завдання-інструкцію до умовно-мовленнєвої вправи 
а) подивіться у вікно; я опишу погоду; заперечте мені, якщо моє твердження не 
відповідає дійсності 
б) я називатиму 1 форму неправильних дієслів, назвіть II та III форми 
в) розкажіть класу про свої літні канікули 
9. Визначте тип вправи, що має таке завдання-інструкцію: "Подивіться на карту. 
Я буду описувати географічне положення Німеччини. Погодьтеся зі мною, якщо 
я правий, і повторіть мої твердження". 
а) мовна рецептивно-репродуктивна 
б) умовно-мовленнєва рецептивно-репродуктивна 
в) мовленнєва продуктивна 
10. Визначте тип вправи, що має таке завдання-інструкцію: "Послухайте 
оповідання про маленького німецького хлопчика і намалюйте предмет, що був 
причиною його сліз". 
а) мовна рецептивна 
б) умовно-мовленнєва рецептивна 
в) мовленнєва рецептивна 
 
Тест “Навчання фонетичного матеріалу ІМ” 
1. Метою навчання вимови в середній школі є 
а) ознайомлення учнів із звуками англійської мови 
б) формування слуховимовних навичок мовлення 
в) ознайомлення з інтонаційними моделями англійської мови 
2. Основним методом навчання вимови у середній школі вважається 
а) імітативний 
б) аналітико-імітативний 
в) аналітичний 
3. Імітація без пояснення артикуляції використовується для навчання звуків, що 
а) максимально наближені до звуків рідної мови , 



б) схожі зі звуками рідної мови, але відрізняються від них за суттєвими ознаками 
в) відсутні в рідній мові 
4. Пояснення артикуляції, яка супроводжується імітацією, використовується для 
навчання звуків, що 
а) максимально наближені до звуків рідної мови 
б) схожі зі звуками рідної мови, але відрізняються від них за суттєвими ознаками 
в) відсутні в рідній мові 
5. Перше ознайомлення з новим фонетичним явищем має відбуватися 
а) в окремих словах 
б) ізольовано 
в) у звуковому тексті 
6. Визначте вид рецептивної вправи на розвиток фонематичного слуху, що має 
таке завдання-інструкцію: "Послухайте пари слів і визначте, чи однакові у них 
голосні звуки всередині слова" 
а) вправа на упізнавання 
б) вправа на диференціацію 
в) вправа на ідентифікацію 
7. Визначте вид репродуктивної вправи на засвоєння інтонаційної моделі, що має 
таке завдання-інструкцію: "Послухайте мої розпорядження і передайте їх 
товаришу як прохання". 
а) вправа на імітацію 
б) вправа на підстановку 
в) вправа на трансформацію 
8. Звуки виділяються із зразка мовлення й опрацьовуються окремо 
а) завжди, коли вивчається новий звук 
б) якщо звук суттєво відрізняється від звука рідної мови 
в) якщо звук відсутній у рідній мові 
9. При навчанні вимови обов'язково використовуються такі допоміжні засоби 
а) таблиці 
б) схеми 
в) фонограми  
10. Навчання вимови завершується на 
а) початковому ступені 
б) середньому ступені 
в) старшому ступені 
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