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1. Витяг із ОПП 

 Метою курсу “Методика викладання іноземних мов” є засвоєння 

студентами теорії й практики викладання іноземної (англійської) мови в 

середніх навчальних закладах, формування і розвиток професійної 

компетенції майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов. 

 Завдання курсу “Методика викладання іноземних мов”: 

- ознайомити студентів з головними компонентами теорії сучасного навчання 

іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити їх 

використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань 

викладання; 

- розкрити студентам сучасні тенденції в навчанні іноземних мов як у нашій 

країні, так і за кордоном; 

- показати суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; 

спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у 

школі; 

- сформувати у студентів під час практичних і лабораторних занять 

професійно-методичні вміння, необхідні для успішної роботи в галузі 

навчання іноземних мов; 

- залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-

методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з 

метою підвищення рівня професійної кваліфікації. 

Витяг із ОКХ 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов; 

- навчально-методичні комплекси з іноземних мов; 

- теорію вправ для навчання іноземних мов; 

- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної 

компетенції; 

- інноваційні методичні технології навчання іноземних мов; 

- форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, 

мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій; 

 - основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з 

навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах 

різних типів; 

- основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у 

початковій, основній і старшій школі. 



У результаті опанування дисципліни студенти повинні 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 в учнів іншомовну комунікативну компетенцію; 

- використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної 

компетенції інноваційні методичні технології; 

- контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників 

іншомовної комунікативної компетенції; 

- планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного 

процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі. 

 

 

2. Навчальна  програма дисципліни. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра англійської мови і  літератури  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________ Н. І. Василькова  

31 серпня 2017 р. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методика викладання іноземних мов 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки 

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія Мова і література (англійська) 

Факультет: іноземної філології 

 

 



 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 навчальний рік  

Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доцент кафедри англійської мови і літератури, 

доктор філософії в галузі освіти Баркасі В.В. доцент кафедри англійської 

мови і літератури, доктор філософії в галузі освіти  Філіпп`єва Т.І. 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри англійської мови і літератури 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1 

 

Завідувач кафедри англійської  мови і літератури_______(Тузков С.О.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету іноземної 

філології 

 

Протокол від «30» серпня 2017 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Васіна І.В.)  

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «  » серпня 2017 року № 11 

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І. 

 



 

ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методика 

викладання іноземних мов” складена  відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки 0203 Гуманітарні (спеціальності)  6.020303 Філологія 

Мова і література (англійська). 

 

Предметом  вивчення виступають: методика формування мовленнєвої 

компетенції, засоби формування навичкок та вмінь іншомовного мовлення та 

методи навчання іноземних мов. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із вивченням педагогіки, психології та 

лінгвістики. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою курсу є забезпечення методичної підготовки студентів до 

реалізації професійних функцій учителя іноземної мови 

практична: формувати у студентів вміння застосовувати методичні 

знання та вміння  на практиці за допомогою комунікативої, лінгвістичної і 

соціокультурної  компетенцій; 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення 

до оволодіння як   мовою, так і культурою англомовних країн; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що  допоможе їм успішно оволодіти курсом вищої 

освіти, що стане передумовою їх наступного професійного росту; 

професійна: формувати у студентів професійну методичну компетенцію 

шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання 

англійської мови за допомогою залучення до виконання професійно 

орієнтованих завдань спрямованих на розвиток іншомовних умінь; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 створення у студентів широкої теоретичної бази, що розкриває 

загальні та спеціальні закономірності процесу навчання ІМ як засобу 

спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім 

методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук 

психолого-педагогічного                   й філологічного циклів, і на цій 

основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної 

діяльності вчителя;  



 ознайомлення студентів з найбільш відомими методичними 

напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання ІМ, 

а також сформувати у них основи умінь творчо застосовувати свої 

знання на практиці з урахуванням конкретних умов;  

 розвиток у студентів творчого методичного мислення, яке допоможе 

їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у 

навчально-виховному процесі з ІМ у школі;  

 сприяння формуванню соціокультурної компетенції майбутнього 

вчителя ІМ. 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: загальнокультурна, загальнонавчальна, 

полікультурна та комунікативна. 

  ІІ. Фахові: методична, соціальна, власна, лінгвістична та  

лінгвокраїнознавча.  

       

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться __210__ 

години/____7____ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  

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

науками.  

Тема 2 Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. 

Кредит 2. 

Тема 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 

Тема 4. Методи та засоби навчання іноземних мов. 

Тема 5. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 

 

Кредит 3. 
Тема 6. Навчання граматичного матеріалу. 

Тема 7. Навчання фонетичного матеріалу. 

 

Кредит 4. 

Тема 8. Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. 

Тема 9. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 

 

Кредит 5. 

Тема 10. Навчання техніки читання. 

Тема 11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

 

Кредит 6. 

Тема 12. Навчання письма. 

Тема 13. Навчання аудіювання. 

Тема 14. Навчання говоріння. 



 

Кредит 7 

Тема 15. Організація уроку з іноземної мови. 

 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. 

Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 

2. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. 

О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с. 

3. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: 

Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 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. 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. 

8. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під 

керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с. 

9. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під 

керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с. 

10. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів 

початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с. 

11. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – 

К.: Ленвіт, 2005. – 208 с. 

12. 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. 

13. 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. Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход 

к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. 

– М.: Аркти, 2003. – 192 с. 

4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения 

иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 

с. 

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. 

 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/ 

2. http://www.5minuteenglish.com/tips-teaching-english.htm 

3.https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-

blog/2013/feb/14/teaching-english-creatively-outstanding-results 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за 

поточними результатами успішності студентів 

 

Засоби діагностики успішності навчання   

Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані 

методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 

особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. 

Діагностичне забезпечення  рівня успішності навчання повинно 

здійснюватися на основі принципів системності, систематичності і 

послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 

 

 

 

3. Робоча навчальна програма дисципліни. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра англійської мови і літератури  

 

 

http://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/
http://www.5minuteenglish.com/tips-teaching-english.htm
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/feb/14/teaching-english-creatively-outstanding-results
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/feb/14/teaching-english-creatively-outstanding-results
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

7 

 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) Нормативна 

 

 
Напрям підготовки: 

6.020303 Філологія Мова 

і література (англійська) 

(шифр і назва) 

Кредитів –  

5-й сем-р – 4    

6-й сем-р – 3 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Філологія 

Мова і література 

(англійська) 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Самостійна робота – 

5-й сем-р – 66   

6-й сем-р – 58 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

5-й, 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

5-й сем-р – 3  

6-й сем-р – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

30 год. 

Практичні, семінарські 

44 год. 

Лабораторні 

12 год. 

Самостійна робота 

124  год. 

ІНДЗ:       

70 

Вид контролю:  

5-й сем-р – залік   

6-й сем-р – екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: навчання – лекції – 30 годин, практичні – 

44 години,  лабораторні – 12 годин, самостійна робота - 124 година (40% / 

60%).  

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 



Метою курсу є забезпечення методичної підготовки студентів до 

реалізації професійних функцій учителя іноземної мови 

практична: формувати у студентів вміння застосовувати методичні 

знання та вміння  на практиці за допомогою комунікативої, лінгвістичної і 

соціокультурної  компетенцій; 

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення 

до оволодіння як   мовою, так і культурою англомовних країн; 

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що  допоможе їм успішно оволодіти курсом вищої 

освіти, що стане передумовою їх наступного професійного росту; 

професійна: формувати у студентів професійну методичну компетенцію 

шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання 

англійської мови за допомогою залучення до виконання професійно 

орієнтованих завдань спрямованих на розвиток іншомовних умінь; 

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 створення у студентів широкої теоретичної бази, що розкриває 

загальні та спеціальні закономірності процесу навчання ІМ як засобу 

спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім 

методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук 

психолого-педагогічного й філологічного циклів, і на цій основі 

сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності 

вчителя;  

 ознайомлення студентів з найбільш відомими методичними 

напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання ІМ, 

а також сформувати у них основи умінь творчо застосовувати свої 

знання на практиці з урахуванням конкретних умов;  

 розвиток у студентів творчого методичного мислення, яке допоможе 

їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у 

навчально-виховному процесі з ІМ у школі;  

 сприяння формуванню соціокультурної компетенції майбутнього 

вчителя ІМ. 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: загальнокультурна, загальнонавчальна, 

полікультурна та комунікативна. 

  ІІ. Фахові: методична, соціальна, власна, лінгвістична та  

лінгвокраїнознавча.     

2. Програма навчальної дисципліни  

Кредит 1  



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

науками.  

Тема 2 Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. 

Кредит 2 

Тема 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 

Тема 4. Методи та засоби навчання іноземних мов. 

Тема 5. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 

 

Кредит 3 
Тема 6. Навчання граматичного матеріалу. 

Тема 7. Навчання фонетичного матеріалу. 

 

Кредит 4 

Тема 8. Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. 

Тема 9. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 

 

Кредит 5 

Тема 10. Навчання техніки читання. 

Тема 11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

 

Кредит 6 

Тема 12. Навчання письма. 

Тема 13. Навчання аудіювання. 

Тема 14. Навчання говоріння. 

 

Кредит 7 

Тема 15. Організація уроку з іноземної мови. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем  Денна форма 

Усьо

го 

у тому числі 

л п лаб с/р 

інд ср 

Кредит 1 

Тема 1. Методика навчання іноземних мов як 

наука та її зв'язок з іншими науками.  

6 2 2   2 

Тема 2 Методи дослідження в методиці 

навчання іноземних мов 

14 2 2  8 2 

Разом за кредит: 20 4 4  12 

Кредит 2 

Тема 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 6 2 2   2 

Тема 4. Методи та засоби навчання іноземних 10 2 4   4 



мов. 

Тема 5. Лінгвопсихологічні основи навчання 

іноземних мов. 

18 2 4  8 4 

Разом за кредит: 34 6 10  18 

Кредит 3 

Тема 6. Навчання граматичного матеріалу. 14 2 4 2  5 

Тема 7. Навчання фонетичного матеріалу 20 2 4 2 8 5 

Разом за кредит: 34 4 8 4 18 

Кредит 4 

Тема 8. Активний, пасивний і потенціальний 

словниковий запас. 

10 2 4   8 

Тема 9. Процес засвоєння  лексичного 

матеріалу. 

22 2 4 2  10 

Разом за кредит: 32 4 8 2 18 

Разом за семестр: 120 18 30 6 66 

Кредит 5 

Тема 10. Навчання техніки читання. 10 2 2 2  4 

Тема 11. Навчання читання як виду 

мовленнєвої діяльності. 

18 2 2  12 2 

Разом за кредит: 28 4 4 2 18 

Кредит 6 

Тема 12. Навчання письма. 6 2 2   2 

Тема 13. Навчання аудіювання. 6 2 2   2 

Тема 14. Навчання говоріння. 
26 2 4 2 12 6 

Разом за кредит: 
38 6 8 2 22 

Кредит 7 

Тема 15. Організація уроку з іноземної мови. 24 2 2 2 14 4 

Разом за кредит: 
24 2 2 2 18 

Разом за семестр: 
90 12 14 6 58 

Разом за дисципліну: 
210 30 44 12 124 

 

 

4. Теми практичних/семінарських занять 
                                                                                                       

№ 

з/п 

Назва теми 

 
Кількість 

годин 



V семестр 

1 Тема 1. Методика навчання іноземних мов як наука та її 

зв'язок з іншими науками.  

2 

2 Тема 2 Методи дослідження в методиці навчання іноземних 

мов 

2 

3 Тема 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 2 

4 Тема 4. Методи навчання іноземних мов. 2 

5 Тема 4. Засоби навчання іноземних мов. 2 

6 Тема 5. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої 

діяльності. 

2 

7 Тема 5. Система вправ для формування навичок та вмінь 

мовлення. 

2 

8 Тема 6. Активний і пасивний граматичний мінімум. 2 

9 Тема 6. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з 

граматичними структурами активного граматичного мінімуму 

2 

10 Тема 7. Фонетичний мінімум. 2 

11 Тема 7. Навчання інтонації іноземної мови. 2 

12 Тема 8. Активний і пасивний словниковий запас. 2 

13 Тема 8. Потенціальний словниковий запас. 2 

14 Тема 9. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 2 

15 Тема 9. Ознайомлення з новими лексичними одиницями. 2 

 Разом за семестр: 30 

 VІ семестр  

1 Тема 10. Суть і цілі навчання читання 2 

2 Тема 11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 2 

3 Тема 12. Навчання письма. 2 

4 Тема 13. Навчання аудіювання. 2 

5 Тема 14. Говоріння як вид мовленнєвої діяльні. 2 

6 Тема 14. Навчання монологічного мовлення. 2 

7 Тема 15. Типи і структура уроків з ІМ. 2 

 Разом за семестр: 14 

 Разом: 44 

 

                                                                                                   

5. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин V семестр 

1 Тема 6. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з 

граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму 

2 

2 Тема 7. Навчання звуків іноземної мови. 2 

3 Тема 9. Автоматизація дії учнів з новими лексичними 

одиницями. 

2 

 Разом за семестр: 6 



 VІ семестр  

1. Тема 10. Навчання техніки читання. 2 

2. Тема 14. Навчання діалогічного мовлення. 2 

3. Тема 15. Планування навчального процесу з іноземної мови. 2 

 Разом за семестр: 6 

 Разом: 12 

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

 V семестр  

 Кредит 1  

 Тема 1. Методика навчання іноземних мов як наука та її 

зв'язок з іншими науками.  

2 

 Тема 2 Методи дослідження в методиці навчання іноземних 

мов 

2 

 і/р Вивчення науково-методичної літератури для підготовки 

проекту з обраної технології навчання іноземних мов. 

Складання плану. 

8 

 Разом за кредит: 12 

 Кредит 2  

 Тема 3. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 2 

 Тема 4. Методи та засоби навчання іноземних мов. 4 

 Тема 5. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 4 

 і/р Презентація проекту з обраної технології навчання 

іноземних мов. 

8 

 Разом за кредит: 18 

 Кредит 3  

 Тема 6. Навчання граматичного матеріалу. 5 

 Тема 7. Навчання фонетичного матеріалу 5 

 і/р Підготовка реферату про застосування обраної технології 

для навчання граматичного/фонетичного матеріалу. 

8 

 Разом за кредит: 18 

 Кредит 4  

 Тема 8. Активний, пасивний і потенціальний словниковий 

запас. 

8 

 Тема 9. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 10 

 Разом за кредит: 18 

 Разом за семестр: 66 

 VІ семестр  

 Кредит 5  

 Тема 10. Навчання техніки читання. 4 

 Тема 11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 2 



 і/р Опанування фразами вчителя на уроці з англійської мови. 12 

 Разом за кредит: 18 

 Кредит 6  

 Тема 12. Навчання письма. 2 

 Тема 13. Навчання аудіювання. 2 

 
Тема 14. Навчання говоріння. 

6 

 
і/р Методичний аналіз підручника з англійської мови. 

12 

 
Разом за кредит: 

22 

 
Кредит 7 

 

 Тема 15. Організація уроку з іноземної мови. 4 

 і/р Підготовка плану-конспекту уроку. 14 

 Разом за кредит: 18 

 Разом за семестр: 58 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

- Проаналізувати підручник з англійської мови для ЗОШ з точки зору 

ефективності формування мовленнєвої компетенції учнів. 

- Написати есе, присвячене одному з методів викладання іноземних 

мов. 

 

8. Методи навчання 

 Аналіз теоретичного матеріалу 

 Написання есе та докладу 

 Опитування 

 Дискусія  

 Аналіз різноманітних англомовних текстів 

 

 

9. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці 

підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на 

практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з 

певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація 



самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє 

самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які 

допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 

визначених викладачем; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 

студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 

- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 

відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою 

закріплення здобутих знань; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, рекомендацій та звітах. 

3) виконання контрольних завдань. Контроль передбачає перевірку стану 

засвоєння визначеної системи елементів знань. Завдання для контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання 

репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи 

знань з повторення попередніх модулів. Сума балів за завдання 

репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Система 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення до 

національної та європейської (ECTS) шкали представлені в таблиці . 

4) Підсумковий контроль знань студентів: Підсумковий контроль знань 

студентів здійснюється з урахуванням накопичення балів та складання 

іспиту. 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Види роботи 
Максимальна 

кількість  балів 

VI  семестр  

Кредит № 1  

Разом (аудиторна робота): 14 

Разом (самостійна робота): 44 

Тематичний контроль 42 

Разом: 100 

Кредит № 2  

Разом (аудиторна робота): 35 

Разом (самостійна робота): 65 

Разом: 100 

Кредит № 3  

Разом (аудиторна робота): 42 

Разом (самостійна робота): 58 



Разом: 100 

Кредит № 4  

Разом (аудиторна робота): 35 

Разом (самостійна робота): 28 

Тематичний контроль 37 

Разом: 100 

Всього: 400/4 

VI  семестр  

Кредит № 5  

Разом (аудиторна робота): 21 

Разом (самостійна робота): 39 

Тематичний контроль 40 

Разом: 100 

Кредит № 6  

Разом (аудиторна робота): 35 

Разом (самостійна робота): 65 

Разом: 100 

Кредит № 7  

Разом (аудиторна робота): 14 

Разом (самостійна робота): 42 

Тематичний контроль 44 

Разом: 100 

Всього: 
300/3х60% 

 

Екзамен 40 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS Сума балів  
Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

А 90 – 100 5 (відмінно)    

 

зараховано 
В 80-89 

4 (добре)  
С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

Е  50-54 

FX 35-49 2 (не задовільно) 
не 

зараховано  

 

11. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма. 

2. Варіанти завдань до контрольних робіти з дисципліни  «Методика 

викладання іноземних мов». 

3. Навчальна та наукова література. 



4. Методичні вказівки. 

5. Конспект лекцій. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. 

Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 

2. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. 

О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с. 

3. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: 

Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 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. 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. 

8. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під 

керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с. 

9. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під 

керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с. 

10. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів 

початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с. 

11. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – 

К.: Ленвіт, 2005. – 208 с. 

12. 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. 

13. 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. Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход 

к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. 

– М.: Аркти, 2003. – 192 с. 



4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения 

иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 

с. 

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. 

 

Інформаційні ресурси 
 

1. http://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/ 

2. http://www.5minuteenglish.com/tips-teaching-english.htm 

3.https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-

blog/2013/feb/14/teaching-english-creatively-outstanding-results 

 

                                                                                                                             

 

Питання що виносяться до заліку з курсу «Методика викладання 

іноземних мов» 

 

 

 

1. Методика навчання іноземних мов як наука. Зв’язок методики з  

          іншими науками. 

2. Цілі навчання іноземних мов. 

3. Зміст навчання іноземних мов. 

4. Методичні принципи навчання іноземних мов. 

5. Методи та засоби навчання іноземних мов. Підручник як     

          головний засіб навчання. 

6. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності. ( 

7. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення. 

8. Активний і пасивний граматичний мінімум. 

9. Ознайомлення з граматичними структурами активного  

          граматичного мінімуму. 

10. Автоматизація дії учнів з граматичними структурами активного  

          граматичного мінімуму. 

11. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними  

                       структурами пасивного граматичного мінімуму. 

12. Процес засвоєння матеріалу. Ознайомлення з новими  

           лексичними одиницями. 

13. Активний, пасивний і потенційний словниковий запас. 

14. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 

http://blog.tjtaylor.net/teaching-methods/
http://www.5minuteenglish.com/tips-teaching-english.htm
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/feb/14/teaching-english-creatively-outstanding-results
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/feb/14/teaching-english-creatively-outstanding-results


 

 

Питання що виносяться до екзамену з курсу «Методика викладання 

іноземних мов» 

 

1.Методика навчання іноземних мов як наука. Зв’язок методики з іншими 

науками. 

2.Цілі навчання іноземних мов. 

3. Зміст навчання іноземних мов. 

4. Методичні принципи навчання іноземних мов. 

5. Методи та засоби навчання іноземних мов. Підручник як головний засіб 

навчання. 

6. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності.  

7. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення. 

8. Активний і пасивний граматичний мінімум. 

9. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного 

мінімуму. 

10. Автоматизація дії учнів з граматичними структурами активного  

граматичного мінімуму. 

11. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними структурами 

пасивного граматичного мінімуму. 

12. Процес засвоєння матеріалу. Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями. 

13. Активний, пасивний і потенційний словниковий запас. 

14. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 

15. Фонетичний мінімум. 

16. Навчання звуків іноземної мови. 

17. Навчання інтонації іноземної мови. 

18. Суть і цілі навчання читання. 

19. Навчання техніки читання. 

20. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

21. Письмо і писемне мовлення. 

22. Навчання техніки письма. 

23. Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності. 

24. Суть аудіювання. 

25. Зміст навчання аудіювання. 

26. Говоріння як вид мовленнєвої діяльні. 

27. Навчання діалогічного мовлення. 

28. Навчання монологічного мовлення. 

29. Планування навчального процесу з іноземної мови. 

30. Типи і структура уроків з ІМ. 

 

 

6.Тести (зразки) 

1. Основною метою навчання ІМ є 



а) виховна мета 

б) освітня мета 

в) практична мета 

г) розвиваюча мета 

 

2. Навчання письма в середній школі є 

а) метою навчання 

б) основою навчання 

в) засобом навчання 

 

3. До змісту навчання ІМ у школі відносять 

а) мовний матеріал 

б) наочні посібники 

в) навички та вміння володіння мовленнєвою діяльністю 

 

4. Мовний матеріал поділяється на активний і пасивний на 

а) початковому ступені 

б) середньому ступені 

в) старшому ступені 

 

5. У програмі з ІМ сформульовані 

а) вимоги до мовленнєвих навичок та вмінь учнів різних класів 

б) вимоги до використання допоміжних засобів навчання 

в) цілі навчання ІМ 

 

6. В кінці шкільного курсу учні повинні володіти лексичним мінімумом, 

обсяг якого складає 

а) ___ лексичних одиниць, з них 

б) ___ для продуктивного засвоєння 

 

7. Поєднайте засоби навчання з їх функціями (наприклад: 1 - к) 

1) книжка для вчителя   а) управління діяльністю учнів 

2) підручник                   б) організація діяльності вчителя 

3) книжка для читання   в) демонстрація зразкового мовлення 

4) фонограма           г) забезпечення систематичного самостійного читання  

 

8. Розподіліть засоби навчання на три типи (наприклад: 1 - н, о, п) 

1) слухової           а) предмети                       є) картки наочності                      
    наочності         б) фонограми                    ж) макети 
2) зорової             в) малюнки                        з) таблиці наочності        
    наочності         г) комп'ютерні програми   і) жести 
3) слухо-зорової  д) схеми                             й) кінофільми наочності         
    наочності         е) діафільми                       к) відеофільми 

 



9. Визначте послідовність компонентів вправи 

а) зразок виконання вправи 

б) контроль виконання вправи 

в) виконання вправи учнями 

г) завдання-інструкція до вправи 

 

10. 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 

 

 

7. Методичні рекомендації та розробки викладача. 

Поради з планування та організації часу,  

необхідного для вивчення навчальної дисципліни 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Зміст самостійної роботи при вивченні дисципліни «Методика викладання 

іноземних мов» визначається навчальною програмою дисципліни, 

завданнями та вказівками викладача, даними методичними вказівками. 

Кількість годин для самостійного вивчення дисципліни складає 70% від 

загального навантаження, тому саме самостійна робота студентів є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни у час, вільний від 

аудиторних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, 

розширення та поглиблення набутих у  процесі аудиторної роботи знань, 

вмінь та навичок, а також самостійне вивчення і засвоєння нового матеріалу 

під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

 Забезпечується самостійна робота студента системою навчально- 

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, 

навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, методичні 

вказівки для виконання практичних занять тощо. 

Самостійна робота студентів під час вивчення навчальної дисципліни 

«Методика викладання іноземних мов» включає такі форми: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем і питань, які передбачені для самостійного 

опрацювання; 
- підготовка до практичних занять; 
- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед контрольними 

роботами; 
- підготовка рефератів, доповідей за програмою дисципліни. 

Оцінювання результатів проводиться за такими критеріями: 

“відмінно” (5 – А) відповідає виявленню всебічного системного і 

глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової 

літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та 



інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння 

використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних 

ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні 

навчально-програмного матеріалу; 

 “добре” (4 – В, С) відповідає виявленню знань основного програмного 

матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння 

необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими 

програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, 

допускаючи незначні помилки; 

 “задовільно” (3 – D, E) відповідає виявленню значних прогалин в 

знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, 

методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові 

помилки; 

 “незадовільно” (2 – F, FX) відповідає відсутності знань програмного 

матеріалу навіть в лекційному обсязі, не володіння методами, методиками та 

інструментами, передбаченими програмою.  

Практичні та індивідуальні завдання з дисципліни виконуються 

студентами протягом семестру згідно програми курсу з метою закріплення 

теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється 

поточний контроль виконання практичних та індивідуальних завдань 

шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди 

із студентом по кожному завданню. Кожне завдання оцінюється окремо у 

відповідності із встановленими критеріями оцінки. 

Одним з видів самостійної роботи для студентів під час вивчення 

дисципліни є виконання індивідуальних завдань. Завдання оформлюються в 

окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. 

Вимоги до оформлення – аналогічні вимогам до оформлення реферату. 

Кожне завдання повинно мати назву, відповідні пояснення. Завдання 

подаються в систематизованому, охайному вигляді. Самостійна робота 

студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у 

бібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах. 

 

Опис послідовності дій студента під час  

засвоєння змісту навчальної дисципліни 

З самого початку вивчення дисципліни «Методика викладання 

іноземних мов» студент повинен бути ознайомлений як з програмою 

дисципліни і      формами організації навчання, так і зі структурою, змістом 

та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами 

контролю та оцінювання навчальної роботи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається  шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання матеріалу кредитів.  

 

Рекомендації щодо використання матеріалів НМК 

 



Зміст вивчення дисципліни «Методика викладання іноземних мов» 

визначено її робочою програмою. Інформативну частину навчання складають 

навчальні посібники, розроблені викладачами кафедри, конспекти лекцій у 

паперовій та електронній формі, план, зміст та методичні вказівки до 

проведення практичних   занять, методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт, перелік рекомендованої до вивчення літератури. 

У методичних вказівках для проведення практичних занять з 

дисципліни міститься план занять та перелік питань, які підлягають розгляду 

за кожною темою, з посиланнями на додаткові навчально-методичні 

матеріали, які дозволяють вивчити їх глибше. Окрім цього у даних 

методичних вказівках можна ознайомитися з питаннями, що виносяться на 

обговорення, та списком літератури, необхідної для цілеспрямованої роботи 

студента при підготовці до заняття, умовами завдань, які розглядаються на 

практичних заняттях. 

 

 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

- зосередитися на тому, що читаєш; 

- виділити головну думку автора; 

- виділити основні питання тексту від другорядних; 

- зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну думку; 

- уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних    

термінів слід знаходити у фаховій літературі, словниках. 

Після прочитання тексту необхідно: 

- усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

- закріпити прочитане у свідомості. 

- пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

- перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища 

автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік  і номер 

видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік 

основних питань тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка 

тексту, сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або 

розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні 

додаткової літератури за даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і 

чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань 

студента, багатства його літературної і професійної лексики, навичок 

самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути 



одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які 

акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, 

підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо. Записи 

можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез, цитат, 

виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем. 

Після вивчення літературних джерел доцільно детально ознайомитися 

з нормативними документами, які регламентують певне питання методики. 

 

Поради з підготовки до поточного та підсумкового контролю 

 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій та практичних занять. 
Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку практичного 

заняття з оцінкою відповідей студентів; 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці 

практичного заняття.  

- перевірка домашніх завдань; 

- тестова перевірка знань студентів; 

- модульний контроль; 

- інші форми. 

Теми самостійної роботи входять у модуль, який контролюються після 

закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з 

дисципліни та їх результати враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки.  
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7. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу 

студентів. 

1) Підготовка до практичних занять вимагає самостійного поглибленого 

вивчення теоретичних питань, аналізу і синтезу навчально-методичних 

матеріалів з підготовкою виступу (презентації) на практичних заняттях 

підготовлених матеріалів з викладом теоретичних положень та ілюстрацією 

прикладів; 

2) Поглиблене вивчення теми передбачає індивідуальне дослідження 

актуальних проблем методики навчання іноземної мови з вивченням 

наукових джерел і викладом в формі доповіді / реферату (рекомендується в 

якості альтернативної форми підсумкового контролю); 

3) Практичні завдання вимагають попередньої самостійної підготовки 

студентів, аналізу фрагментів уроків на різних ступенях навчання з 

подальшим обговоренням на практичних заняттях; 

4) Самостійна підготовка фрагментів уроків або плану-конспекту урока 

передбачає творчий пошук, аналіз теоретичної літератури і шкільних 

підручників.   
 

 

Самостійна робота 1  

Основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Лінгводидактика і методика.  

2. Зв'язок методики з іншими науковими дисциплінами.  

3. Методи дослідження (ретроспективний критичний аналіз теорії та 

практики навчання ІМ у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану 

навчання ІМ у школі; наукове спостереження, анкетування, тестування, 

бесіда, дослідне і пробне навчання; експеримент як основний метод 

дослідження). 

4. Роль курсу методики навчання ІМ у системі професійної підготовки 

майбутнього вчителя ІМ у вищому навчальному закладі. 

Контрольні запитання: 

1. У чому полягає специфіка іноземної мови як навчальної дисципліни? 

2. З якими дисциплінами пов’язана методика викладання ІМ, і чим 

визначається ця взаємодія? 

3. Розкрити зміст цілей навчання ІМ, їхню обумовленість соціальним 

замовленням. 

4. Розкрити зміст цілі, спрямованої на розвиток самостійності учня як 

основної фігури процесу навчання. 

5. Розкрити суть лінгвістичних та психологічних принципів навчання ІМ, 

пояснити їхню обумовленість зв’язками методики навчання ІМ з 

лінгвістикою та психологією. 



6. Розкрити основні дидактичні та спеціально методичні принципи 

навчання ІМ. 

7. Основні методи дослідження в методиці навчання ІМ. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Укласти картотеку термінів з теми. 

2. Укласти картотеку вчених-лінгвістів, методистів, психологів, які 

розробляли основні питання з теми. 

3. Пояснити, як розумієте роль курсу методики навчання ІМ у системі 

професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ. 

 

Самостійна робота 2-4 

Формування іншомовної компетенції: фонетичної, лексичної, 

граматичної. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Формування іншомовної фонетичної компетенції. 

1. Цілі і завдання навчання фонетики. 

2. Проблема відбору фонетичного мінімуму. 

3. Місце пояснень у навчанні вимови. 

4. Характеристика рецептивних і репродуктивних інтонаційних і 

слуховимовних навичок. 

5. Вимоги до вимови учнів. 

6. Навчання звуків та інтонації ІМ. 

2. Формування іншомовної граматичної компетенції. 

1. Цілі і завдання навчання граматики на різних ступенях навчання.  

2. Активний та пасивний граматичний мінімум.  

3. Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.  

4. Особливості формування іншомовної граматичної компетенції у 

початковій, основній і старшій школі. 

3. Формування іншомовної лексичної компетенції. 

1. Лексичний підхід у навчанні ІМ, його суть, основні положення.  

2. Характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах 

мовленнєвої діяльності.  

3. Прийоми і засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації 

нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології 

лексики.  

4. Вправи для формування потенційного словника учня. 

5. Особливості формування іншомовної лексичної компетенції у початковій, 

основній і старшій школі 

Контрольні запитання: 

1. Розкрити склад фонетичної (вимовної) навички (слуховимовний і 

ритмічно-інтонаційний компоненти). Розкрити поняття “фонетична 

компетенція”.  

2. Зв’язок слуховимовних навичок з різними видами мовленнєвої діяльності.  

3. Проблема відбору фонетичного мінімуму.  



4. Вправи для формування іншомовної фонетичної компетенції. 

5. Основні підходи до навчання фонетики, особливості їх застосування 

залежно від цілей та етапів навчання. 

6. Розкрити склад лексичної навички. 

7. Розкрити поняття лексичних знань, лексичних вмінь, іншомовної 

лексичної компетенції, їхні складові та характеристики: об’єм, розмір, 

активний і пасивний словниковий склад, потенційний словник. 

8. Лексичний підхід у навчанні ІМ, його суть, основні положення; цілі і 

завдання навчання лексики ІМ. 

9. Характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах 

мовленнєвої діяльності. Етапи формування лексичних навичок та вмінь;  

10. Прийоми і засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації 

нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології лексики. 

11. Вправи для формування іншомовної лексичної компетенції, їх цілі і 

режими виконання. Вправи для формування потенційного словника учня. 

12. Цілі і завдання навчання граматики на різних ступенях навчання. Роль 

граматичних знань в процесі формування іншомовної компетенції. 

13. Розкрити поняття “граматична компетенція” і «граматична навичка»; 

склад граматичної навички. 

14. Підходи до навчання граматики. Характеристика граматичних навичок 

у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх 

формування.  

15. Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції. 

16. Способи контролю рівня сформованості фонетичних, граматичних і 

лексичних навичок. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Укласти картотеку термінів з теми. 

2. Укласти картотеку вчених-лінгвістів, методистів, психологів, які 

розробляли основні поняття з теми. 

3. Скласти фонетичну зарядку для початкового та середнього етапів 

навчання (на матеріалі одного з НМК з ІМ для середньої школи). 

4. Розробити фрагмент уроку із введення і закріплення нового звуку. 

5. Розробити фрагмент уроку із введення й активації нових слів (на 

матеріалі одного з НМК з ІМ для середньої школи) на початковому, 

середньому і старшому етапах навчання. 

6. Розробити фрагмент уроку з ознайомлення з новим граматичним 

матеріалом на різних етапах навчання. 

7. Розробити систему вправ для формування граматичної навички на 

докомунікативному і комунікативному етапах.   

 

 

Самостійна робота 5-6 

Навчання різних видів мовленнєвої діяльності  на уроці ІМ. 

Питання для самостійного опрацювання: 



1. Поняття «вхідна інформація» (‘input’) та «вихідна інформація» (‘output’) у 

методиці викладання ІМ. Завдання, побудовані за принципом «зверху-вниз» і 

«знизу-вверх».  

2. Навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності:  

 Навчання читання. Класифікація видів читання та типи текстів для 

читання. Вимоги до текстів для навчання різних видів читання на різних 

ступенях. Вправи для формування іншомовної компетенції в читанні, їх цілі і 

режими виконання. Особливості формування іншомовної компетенції у 

читанні у початковій, основній і старшій школі.  

 Навчання аудіювання. Класифікація видів слухання. Труднощі, 

пов’язані з навчанням аудіювання, та шляхи їх вирішення. Вимоги до текстів 

для навчання аудіювання на різних ступенях. Стратегії для розвитку вмінь 

учнів в аудіюванні. Вправи для формування іншомовної компетенції в 

аудіюванні, їх цілі і режими виконання. Особливості формування іншомовної 

компетенції в аудіюванні в початковій, основній і старшій школі. 

3. Навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності:  

 Навчання говоріння. Функціональні типи монологів і діалогів. Система 

вправ для навчання діалогічного та монологічного мовлення. Комунікативна 

спрямованість навчання діалогічного та монологічного мовлення. 

Особливості формування іншомовної компетенції в говорінні у початковій, 

основній і старшій школі. 

 Навчання письма. Загальна характеристика письма як виду мовленнєвої 

діяльності та вміння. Вправи для формування іншомовної компетенції в 

письмі. Особливості формування іншомовної компетенції у письмі у 

початковій, основній і старшій школі. 

Контрольні запитання: 

1. Розкрити поняття «вхідна інформація» (‘input’), «вихідна інформація» 

(‘output’) та «прийнята інформація» у методиці викладання ІМ.  

2. Інтегративна модель навчання різних видів мовленнєвої діяльності та 

формування іншомовної компетенції. Завдання, побудовані за принципом 

«зверху-вниз» і «знизу-вверх».  

3. Навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності: базова 

методологічна модель, вирішення мовних проблем.  

4. Загальна характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння. Цілі і завдання навчання читання.  

5. Читання як самостійний вид мовленнєвої діяльності і як засіб 

формування суміжних мовних і мовленнєвих навичок та вмінь.  

6. Класифікація видів читання та типи текстів для читання.  

7. Етапи роботи над текстом і завдання до кожного з етапів. 

8. Основні групи стратегій для розвитку вмінь учнів у читанні: 

метакогнітивних і когнітивних, стратегій сприйняття прочитаного та 

стратегій розвитку лексики для читання.  

9. Вправи для формування іншомовної компетенції в читанні, їх цілі і 

режими виконання.  



10. Загальна характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння. Цілі і завдання навчання аудіювання. Труднощі аудіювання та засоби 

їх подолання. 

11. Класифікація видів слухання.  

12. Слухання як сприйняття. Етапи роботи з аудіотекстом, їх цілі, зміст, 

особливості. 

13. Слухання як засіб формування суміжних мовних і мовленнєвих 

навичок та вмінь.  

14. Стратегії для розвитку вмінь учнів в аудіюванні.  

15. Вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні, їх цілі і 

режими виконання.  

16. Навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності: базова 

методологічна модель, вирішення мовних проблем.  

17. Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння.  

18. Особливості і способи створення реальних, проблемних і умовних 

ситуацій спілкування на уроці. 

19. Основні характеристики і різновиди монологу і діалогу. Цілі і завдання 

навчання діалогічного і монологічного мовлення.  

20. Етапи, одиниці і засоби формування навичок діалогічного і 

монологічного, а також полілогічного мовлення.  

21. Система вправ для навчання діалогічного та монологічного мовлення.  

22. Комунікативна спрямованість навчання діалогічного та монологічного 

мовлення. 

23. Загальна характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності та 

вміння. Цілі і завдання формування іншомовної компетенції у письмі.  

24. Підходи до навчання писемного мовлення в методиці викладання ІМ. 

Етапи навчання письма.  

25. Навчання практичного та наукового видів письма. Жанри і типи 

писемних текстів та стандарти їх створення.   

26. Формування вмінь писемного мовлення.  

27. Вправи для формування іншомовної компетенції в письмі.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Укласти картотеку термінів з теми. 

2. Укласти картотеку вчених-лінгвістів, методистів, психологів, які 

розробляли основні поняття з теми. 

3. Розробити фрагмент уроку з роботи з аудіотекстом на прикладі однієї з 

тем з НМК. 

4. Розробити фрагмент уроку із формування монологічних  діалогічних 

навичок з опорою на текст і без тексту на прикладі однієї з тем з НМК. 

5. Запропонувати завдання для контролю вмінь монологічного і 

діалогічного мовлення.  

6. Розробити фрагмент уроку з роботи з текстом для читання на прикладі 

однієї з тем з НМК. 



7. Підібрати тексти і запропонувати вправи для формування різних 

стратегій читання залежно від цілі читання. 

8. Розробити фрагмент уроку з формування вмінь письма на прикладі 

однієї з навчальних тем з НМК. 

9. Розробити пам’ятки для учнів з написання листів різних видів 

(практичне письмо). 

10. Розробити фрагмент уроку з навчання письма згідно процесуального 

підходу на основі однієї з тем з НМК. 

11. Розробити систему лексико-граматичних вправ з використанням 

аудіозаписів. 

 

Самостійна робота 7-8 

Методи навчання 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Які головні підходи і методи при вивченні іноземної мови  ви знаєте? 

2. Які основні принципи граматико-перекладного методу? 

3. Які основні принципи аудіолінгвального методу? 

4. Які переваги та недоліки комунікативного підходу? 

5. Дайте визначення поняттю «approach». 

6. Дайте визначення поняттю «learning strategy». 

7. Дайте визначення поняттю «communicative competence». 

Контрольні запитання: 

1. Визначити головні підходи, методи і прийоми вивчення мови;  

2. Аналізувати сучасні погляди на спілкування, мову та процес її вивчення;  

3. Охарактеризувати вибір сучасних методів та прийомів згідно конкретної 

навчальної ситуації. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Перечисліть основні принципи граматико-перекладного, прямого та аудіо-

лінгвального методів.  

   Назвіть основні принципи комунікативного підходу. 

2. Дайте порівняльний аналіз граматико-перекладного, прямого та 

аудіолінгвального методів.  

3.  Опишіть історію виникнення та розвитку комунікативного підходу. 

4. Дайте порівняльний аналіз аудіо-лінгвального та комунікативного   

підходів. 

 

Самостійна робота 9 

Проблема контролю у навчанні іноземних мов 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Особливості контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, говоріння, 

читання і письма.  

2. Проблема тестування в сучасній методиці навчання ІМ. Типи тестів. 

Контрольні запитання: 

1. Об’єкти і функції контролю. Зміст контролю. 

2. Вимоги до проведення контролю. Види контролю. Форми контролю.  



3. Особливості контролю рівня сформованості вмінь аудіювання, 

говоріння, читання і письма.  

4. Традиційні форми контролю. Критерії оцінки. 

5. Тестування як один із видів контролю.  

6. Проблема тестування в сучасній методиці навчання ІМ.  

7. Типи тестів.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Укласти картотеку термінів з теми. 

2. Укласти картотеку вчених-лінгвістів, методистів, психологів, які 

розробляли основні поняття з теми. 

3. Вибрати об’єкти контролю і скласти завдання для поточного, тематичного 

і рубіжного контролю на прикладі навчального матеріалу одного з НМК. 

4. Вибрати форми завдань, адекватні об’єктам і цілям контролю і 

запропонувати критерії їх оцінки 

Самостійна робота 10 

Організація і планування процесу навчання іноземної мов 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Організаційні форми навчання ІМ.  

2. Типи організаційних форм навчання.  

3. Форми роботи вчителя та учнів на уроці.  

4. Роль учителя у процесі навчання ІМ.  

5. Типологія уроків ІМ, різні точки зору на типологію уроків.  

6. Позакласна робота з іноземної мови.  

7. Планування навчального процесу з іноземної мови.  

8. Типи програм (syllabuses) у зарубіжній методиці навчання ІМ.  

Контрольні запитання: 

1. Сутність методичного змісту уроку ІМ.  

2. Типологія уроків ІМ, різні точки зору на типологію уроків. 

3. Структура уроку ІМ. 

4. Аналіз уроку ІМ. 

5. Позакласна робота з іноземної мови. 

6. Особливості тематичного і поурочного планування. 

7. Структура плану уроку ІМ, його компоненти та етапи 

8. Форми взаємодії учнів та вчителя на уроці, способи їхньої організації. 

9. Аналіз уроку ІМ. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Укласти картотеку термінів з теми. 

2. Укласти картотеку вчених-лінгвістів, методистів, психологів, які 

розробляли основні поняття з теми. 

3. Скласти тематичні та поурочні плани уроків на основі сучасних НМК 

для початкового, середнього і старшого етапів навчання ІМ. 

4. Розробити урок з ІМ на основі однієї з сучасних НМК. Скласти 

детальний план уроку. 

5. Скласти письмовий аналіз уроку. 

 



 

Самостійна робота 11 

Аналіз сучасних навчальних програм з іноземної мови  та 

використання альтернативних підручників.  Ведення шкільної 

документації. 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Яка з цілей є основною, визначальною для іноземної мови? 

2. Програма з іноземної мови включає тематику, граматичний мінімум або 

лексичний мінімум? 

3. Що відносять до змісту навчання іноземної мови у школі? 

4. Що таке «дирскурсна компетенція»? 

5. Які є рівні сформованості комунікативної компетенції? 

Контрольні запитання: 

1.    Визначте структуру змісту діючої програми. 

2.    Охарактеризуйте концепції підручників українських авторів. 

3. Визначте рівні сформованості комунікативної компетенції в учасників  

зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних 

навчальних програм; 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Проаналізувати зміст та сучасні вимоги програм з іноземних мов; 

2. Визначити рівні сформованості комунікативної компетенції в учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних 

навчальних програм; 

3. Ознайомити з концепціями авторів вітчизняних та зарубіжних підручників; 

4. Опрацювати інструкції щодо ведення шкільної документації. 

  

 Самостійна робота 12 

Сучасний урок іноземної мови. Шляхи підвищення його ефективності  

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Сформулюйте цілі та задачі уроку відповідно до програми та рівня 

підготовки учнів; 

2. Проаналізуйте різницю між цілями та задачами уроку іноземної мови; 

3. Визначте складові частини плану сучасного уроку іноземної мови. 

4. Охарактеризуйте різницю між задачами навчання та задачами вивчення. 

5. Охарактеризуйте два типии уроків іноземної мови. 

Контрольні запитання: 

1. Проаналізувати цілі та задачі уроку відповідно до програми та рівня 

підготовки учнів 

2. Проаналізувати різницю між цілями та задачами уроку іноземної мови 

3. Проаналізувати різницю між етапами уроку 

4. Визначити складові частини плану ефективного уроку 

5. Самостійно опрацювати науково-методичну літературу з теми 

6. Аналізувати цикли уроків у підручниках англійської мови для середньої 

школи 

7. Визначати типи та цілі уроків ІМ, методичні прийоми і засоби навчання 



Завдання для самостійної роботи: 

1. Сформулюйте основні вимоги до уроку іноземної мови, що випливають з 

цілей, змісту та технології навчання цього предмета у школі. 

2. Дайте визначення першого та другого типу уроку іноземної мови;  

Яка роль та функції вчителя іноземної мови 

Перерахуйте постійні та змінні компоненти уроку іноземної мови. 

3. Заповніть пропуски поданими нижче словами. 

   В ході основної частини уроку вирішуються його головні _1_. Основна 

частина уроку включає такі компоненти: _2_ нового матеріалу, _3_ учнів у 

вживанні цього матеріалу в мовленні; _4_ в мовленнєвій діяльності; _5_ 

засвоєного та _6_ мовленнєвих навичок та вмінь. 

   Найбільшу частину уроку займають _7_ вправи та _8_ в мовленнєвій 

діяльності. Характер тренування чи практики буде залежати від поставленої 

вчителем _9_ уроку. Важливо пам’ятати, що мета уроку має бути реалізована 

у _10_ вправ,до якого органічно входять як _11_ так і _12_ вправи. 

Завершуючи урок,учитель підсумовує _13_ учнів, мотивує та 

виставляєоцінки, роз'яснює домашнє завдання. При формулюванні 

домашнього завдання важливо передбачити також його _14_ на _15_, короткі 

_16_ щодо способів його _17_ та оформлення. 

(інструкція, виконання, запис, успіх, завдання, дошка, подача, тренування, 

практика, систематизація, контроль, мета, комплекс, тренувальний, умовно-

мовленнєвий, мовленнєвий).  

4. Розробіть власний план-конспект сучасного уроку іноземної мови. 
 

Завдання для самостійної роботи з методики викладання 

іноземних мов 
 

 

Фразы учителя на уроке английского языка 

[ Начало урока ]  

1. Who is on duty in your class (group) today? – Кто дежурит сегодня в 

вашем классе (группе)?  

2. What day is it today? – Какой сегодня день?  

3. What is the day today? – Какое сегодня число?  

4. Who is absent today? – Кто сегодня отсутствует?  

5. Why you are late? – Почему вы опоздали?  

6. That’s no excuse. – Это неуважительная причина.  

7. It is your duty to keep the blackboard clean. – Ваша обязанность следить 

за тем, чтобы доска была чистой.  

8. Take the duster and clean the blackboard, please. – Возьмите тряпку и 

сотрите с доски.  

9. Will you go and fetch some chalk? – Принесите мел, пожалуйста.  

***  



[ Проверка домашнего задания ]  

1. What was your homework for today?– Что вам было задано на дом на 

сегодня?  

2. What have you prepared for today? – Что вы приготовили на сегодня?  

3. Has everybody done the homework? – Все сделали домашнее задание?  

4. Why didn’t you do the homework? – Почему вы не выполнили домашнее 

задание?  

5. Put up your hands those who haven’t done their homework. – Кто не сделал 

домашнее задание, поднимите руки.  

6. You should have asked your classmates about the homework. – Надо было 

спросить домашнее задание у одноклассников.  

7. I am not satisfied with the way you did your homework today. – Я 

недоволен тем, как вы выполнили домашнее задание.  

8. I am glad to see that everyone has done the homework well today. – Рад 

отметить, что сегодня все хорошо выполнили домашнее задание.  

9. Hand in your exercise books, please. – Сдайте ваши тетради.  

 

*** 

[ Замечания по работе ] 

1. You make many mistakes when writing, be more careful. – Вы делаете 

много ошибок при письме, будьте более внимательны.  

2. You have some (bad, serious, spelling, grammar) mistakes in your last test. – 

В вашей последней контрольной работе есть несколько (грубых, 

серьёзных, орфографических, грамматических) ошибок.  

3. This is a good (very good, bad, very bad) pieced of work. – Это – хорошая 

(очень хорошая, плохая, очень плохая) работа.  

4. You have missed out the letter “t” in the word “listen”. – Вы пропустили 

букву “t” в слове “listen”.  

5. Cross out the extra letter. – Вычеркните лишнюю букву.  

6. Rub off that word and write the correct one instead. – Сотрите то слово и 

напишите его правильно.  

7. Underline that word. – Подчеркните то слово.   

*** 

 

[ Проведение урока ] 

1. Who can name the letters in alphabetical order? – Кто может назвать 

буквы в алфавитном порядке?  

2. Don’t all speak at once. – Не говорите все сразу.  

3. Don’t answer all together. One at a time. – Не отвечайте все хором. По 

одному.  



4. The rest keep quiet. – Остальные сидите спокойно.  

5. Quiet! – Тише!  

6. Stop talking! – Не разговаривайте!  

7. Put up your hand if you know the answer. – Если знаете, как ответить на 

вопрос, поднимите руку.  

8. Say it again.  – Повторите.  

9. Repeat it. – Повторите. 

10. Go on.  – Продолжайте рассказывать.  

11. Don’t hurry. – Не спешите.  

12. Start from the very beginning. – Начните с самого начала.  

13. Tell the story. – Перескажите текст.  

14. Make up a dialogue based on the given example. – Составьте диалог по 

данному образцу.  

15. Act out the dialogue. – Инсценируйте диалог.  

16. Ask your friend on your left (right) why … - Спросите соседа слева 

(справа), почему …  

17. Complete the following story.– Придумайте конец рассказа.  

18. Think of sentences (situations) in which you could use the following words 

(phrases). – Составьте предложения (ситуации) со следующими словами 

(фразами).  

19. Confirm what I am going to say. – Подтвердите мою мысль.  

20. Tell the story to us in 5-10 sentences. – Перескажите рассказ пятью-

десятью предложениями.  

21. Is the translation of this word (phrase) correct? – Правильно ли переведено 

это слово (выражение)?  

22. Who has a different translation? – Кто перевел иначе?  

23. What have you got? – Как у вас?  

24. What’s the correct translation (answer)? – Какой перевод (ответ) 

правильный?  

25. Have you all got the same? – У всех сделано так?  

26. Who’s got something different? – У кого иначе?  

27. What is your version?– Ваш вариант?  

28. Is there any other way of saying it? – Можно ли выразить это иначе?   

29. Don’t stress the article (every word) when reading. – Не ставьте ударение 

на артикль (на каждое слово), когда читаете.  

30. Read louder! – Читайте громче!  

31. Read it all over again. – Прочитайте это снова.  

32. Read the text with the correct intonation. – Читайте текст с правильной 

интонацией.  

33. Look through this text and find the answers to the following questions. – 

Просмотрите этот текст и найдите ответы на следующие вопросы.  

34. Who wants to be the first to speak up? – Кто хочет первым высказаться?  

35. Now put aside your text-books and look at the blackboard. – Теперь 

отложите в сторону свои учебники и посмотрите на доску.  



36. Your intonation isn’t right. Say it again. – У вас неправильная интонация. 

Повторите.  

37. Give me a complete sentence. – Дайте полное предложение.  

38. Say whether this is right or not. – Скажите, правильно ли это.  

39. Correct your mistakes. – Исправьте свою ошибку.  

40. Now I’ll give you a ten minutes’ dictation. – Сейчас у нас будет 

десятиминутный диктант.  

41. Write the date in the top right-hand corner. – Напишите дату в правом 

верхнем углу.  

*** 

1. We’ll study (learn) some new words. – Сегодня мы возьмем новые слова.  

2. Pay attention to these words. – Обратите внимание на эти слова.  

3. Listen carefully to what I’m going to say. – Слушайте меня внимательно.  

4. Ask me questions if you need any more information. – Задавайте мне 

вопросы, если вам что-нибудь неясно.  

5. First I’ll read the text myself and you’ll follow me. Than you’ll read all 

together after me. – Сначала я сама прочту текст, а вы следите за мной 

по учебникам. Затем вы будете все вместе читать следом за мной.  

6. Repeat that after me in unison (all together). – Повторяйте за мной хором 

(все вместе).  

7. Is everything clear?– Все понятно?  

8. Any questions? – Есть вопросы?  

9. What does it mean? – Что это значит?  

*** 

[ Новое домашнее задание ] 

1. For homework do exercise 3 on page 23. – Домашнее задание: 

упражнение 3 на странице 23.  

2. Your homework is to learn the words on page 30. – Дома вам нужно 

выучить слова на странице 30.  

3. At home read and translate the whole text from beginning to end, the first 

three paragraphs up to the words… – Дома прочитайте и переведите весь 

текст от начала до конца, три первых абзаца до слов… .  

4. Take down the words you don’t know in your vocabulary book. – 

Выпишите незнакомые слова в словарные тетради.  

5. Prepare the text on page 33 for reading. – Приготовьте чтение текста на 

странице 33.  

6. Make up 10 questions of various types. – Придумайте 10 вопросов разных 

типов.  

7.  Answer the questions on page 38. – Ответьте на вопросы по тексту на 

стр. 38.  



8. Prepare to reproduce the text in your own words. – Приготовьте рассказ 

текста своими словами.  

9. Do exercise 2 on page 13 in writing and exercise 3 orally. – Сделайте 

упражнение 3 на стр. 13 письменно, а упражнение 3 – устно.  

10. Revise the words and expressions from Lesson 2. – Повторите слова и 

выражения из урока 2.  

11. Learn the poem by heart. – Выучите стихотворение наизусть.  

12. Make up questions about the picture on page 18. – Составьте вопросы по 

картинке на стр. 18.  

13. Do you all understand what you have to do for homework? – Всем понятно 

домашнее задание?  

14. Write down the homework in your record book. – Запишите домашнее 

задание в дневники.  

*** 

[Окончание уроки; подведение итогов]  

1. Here your marks – Вот ваши оценки.  

2. Your answers are very good (bad). – Вы отвечали очень хорошо (плохо).  

3. You should work harder. – Вам следует больше заниматься.  

4. You’re making progress.– Вы делаете успехи.  

5. That’s right. – Верно. Правильно.  

6. Good. That’s good. – Хорошо, очень хорошо.  

7. You read well (badly) today. – вы сегодня хорошо (плохо) читали.  

8. You’ve got 9 (for). – Вам 9.  

9. You’ve made a lot of mistakes, so I’ve given you 3 (three). – Вы сделали 

много ошибок, и я вам поставила 3.  

10. I am going to give you 2 (two). – Я поставлю вам двойку.  

11. The lesson is over. – Урок окончен. 

 

Завдання для самостійної роботи з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Find the original material and prepare the tasks 

 

1.Audio-lingual Method. 

2. Blended Learning. 

3. Case Study. 

4. Cognitive Approach. 

5. Communicative Language Teaching Method. 

6. Task-based Approach. 

7. Content-based Approach. 

8. Cooperative Learning. 

9. The Direct Method. 

10. Grammar-translation Method. 



11. Method of Project. 

12. Multimedia Learning. 

13. Natural Method. 

14. Role Playing. 

15. Suggestopedia. 

13. Глосарій основних термінів і понять 

 

Автоматизація - перетворення свідомих дій при багаторазовому їхньому 

повторенні в автоматичні (здійснюються без участі свідомості). 

Автоматизація навчання – впровадження в навчальний процес 

автоматичних пристроїв (насамперед комп'ютерів), яким передається частина 

навчальних функцій. 

Адекватність вправи означає відповідність якості вправи до мети та умов її 

досягнення. 

Активізація процесу навчання – вдосконалення методів і організаційних 

форм навчальної роботи. 

Активне володіння мовою – володіння всіма видами мовленнєвої діяльності 

на іноземній мові і в першу чергу говорінням. 

Активність – один з дидактичних принципів, який передбачає активне 

засвоєння знань, формування навичок і умінь, а також активну участь учнів 

на заняттях. 

Активний граматичний мінімум – граматичні явища, які учні повинні 

вживати в процесі говоріння та писемного мовлення. 

Аналіз уроку – розбір навчального заняття загалом і окремих його сторін. 

Аспектно-комплексне навчання – напрямок у викладанні іноземної мови, 

при якому в рамках практичного курсу виділяються окремі аспекти навчання, 

що представляють різні рівні мови (фонетичний, лексичний, граматичний), 

різні дисципліни при комплексному навчанні в цілому. 

Аудіовізуальні засоби навчання – технічні навчальні посібники, призначені 

для створення іншомовного середовища та стимулювання мовленнєвої 

діяльності учнів; при їх використанні інформація надходить по слуховому і 

зоровому каналах послідовно або синхронно. 

Аудіювання - це рецептивний вид мовленнєвої діяльності, що являє собою 

одночасне сприйняття і розуміння мови на слух 

Адитивні (слухові) навички передбачають дії і операції по впізнаванню і 

розрізненню окремих фонем, слів, смислових синтагм, пропозицій і т. д. 

Автентичні матеріали - тексти та інші матеріали (газети, карти, розклад 

руху транспорту, театральні квитки, рекламні оголошення тощо), створені в 

країні мови, що вивчається, застосовуються в навчальному процесі, 

орієнтованому на комунікативний підхід до навчання ІМ поза мовного 

середовища. 

Вид вправ – серія вправ, спрямована на відпрацювання різних дій і операцій 

з мовним і мовленнєвим матеріалом. 



Вимовні навички – уміння правильно артикулювати звуки та поєднувати їх 

у словах, словосполученнях, реченнях. Останнє вимагає і правильного 

наголосу, паузации та інтонування. 

Вправа – це спеціально організоване багаторазове виконання мовних 

(мовленнєвих) операцій або дій з метою формування або вдосконалення 

мовних навичок і умінь. 

Вторинна мовна особистість – сукупність здібностей/готовностей людини 

до «відтворення» мовних вчинків в умовах автентичного спілкування з 

представниками інших культур. 

Державний освітній стандарт - нормативний документ, що визначає 

обов'язковий мінімум вимог до освіти і змісту навчання; описує цілі і 

завдання навчання, включає в себе перелік умінь і навичок, встановлює 

максимальний обсяг навчальної навантаження учнів. 

Діалогічна мова - процес безпосереднього мовного спілкування, що 

характеризується почерговим змінюванням реплік двох або більше осіб. 

Завдання уроку – конкретизація мети навчання стосовно даного етапу уроку 

і умов навчання. 

Зміст навчання - сукупність того, що учні повинні засвоїти, щоб якість і 

рівень їхнього володіння мовою відповідали завданням даного навчального 

закладу 

Засоби навчання – знаряддя навчального процесу, за допомогою яких більш 

успішно і за короткий час досягаються поставлені цілі. До засобів навчання 

належать: підручник, робочий зошит, магнітофон, картки тощо. 

Іноземна мова - мова, яка вивчається поза умов  її природного існування, 

тобто в навчальному процесі, яка не вживається поряд з першою (рідною) у 

повсякденній комунікації, в той час як друга мова є мова, яка поряд з першою 

(рідною) служить іншим засобом спілкування і засвоюється зазвичай в 

соціальному оточенні, де вона є реальним засобом спілкування. 

Іншомовна культура є та частина загальної культури людства, якою учень 

може оволодіти в процесі комунікативної іншомовної освіти в пізнавальному 

(культурологічному), розвиваючому (психологічному), виховному 

(педагогічному) і навчально-соціальному аспектах. 

Календарний план – приблизний план роботи вчителя з предмета на рік, що 

передбачає кількість годин, предметно-методичний зміст спілкування, обсяг 

мовного матеріалу, приблизний рівень розвитку мовних навичок і умінь. 

Комунікант – учасник комунікації; відправник-одержувач інформації. 

Комунікативний підхід передбачає використання вивченого граматичного 

матеріалу з початкових стадій навчання в природних для спілкування цілях 

та функціях або максимально наближених до них. 

Компетентність – відповідність пропонованим вимогам, встановленим 

критеріям та стандартам у відповідних сферах діяльності і при вирішенні 

певного типу завдань, володіння необхідними активними знаннями, здатність 

впевнено досягати результатів і володіти ситуацією. 

Культура спілкування – це знання правил мовної міжособистісної взаємодії 

і вміння користуватися ними у своєй мовній поведінці. 



Лексичні одиниці – окремі слова і стійкі словосполучення, які 

характеризуються єдністю значення і потребують самостійних зусиль для їх 

засвоєння в мовленні. 

Лексичний мінімум – обсяг мовних засобів, що є максимальним з погляду 

можливостей учня і відведеного часу і мінімальним з погляду всієї системи 

мови, тобто ще не руйнує її, і що дозволяє використовувати мову як засіб 

спілкування. 

Лексичний навик — це здатність здійснювати адекватну мовленнєвій задачі 

синтезовану дію за викликом лексичної одиниці та її правильне поєднання з 

іншими, що здійснюється у навичкових параметрах і забезпечує ситуативне 

використання даної лексичної одиниці в якості однієї з умов мовленнєвої 

діяльності 

Лінгвістична компетенція – це здатність розуміти (продукувати) 

необмежену кількість правильних у мовному відношенні речень за 

допомогою засвоєних мовних знаків і правил їх з'єднання. 

Мета уроку – заздалегідь запланований результат діяльності, що досягається 

за допомогою певного набору методів, прийомів і засобів навчання. 

Метод (у вузькому значенні слова) – спосіб спільної діяльності вчителя і 

учнів задля досягнення поставленої мети (ознайомлення, тренування, 

застосування). 

Метод (у широкому значенні слова) – генеральна стратегія навчання в 

певний історичний період (переведення, прямий, аудіовізуальний...). 

Метод навчання – базисна категорія методики, розуміння якої робить 

істотний вплив на трактування інших термінів і понять. 

Методичний аналіз уроку – вид аналізу, орієнтований на оцінку структури і 

змісту уроку, технології його проведення, ефективності вирішення 

навчально-методичних завдань. 

Методичне забезпечення уроку ІМ – сукупність наукових положень, що 

визначають його особливості, структуру, логіку, види та прийоми роботи. 

Міжкультурна комунікація – це сукупність специфічних процесів взаємодії 

партнерів по спілкуванню, що належать до різних культур і мов, 

усвідомлюють той факт, що кожен з них є «іншим», і розуміють якусь 

«чужорідність», свого партнера по спілкуванню. 

Мовленнєва діяльність – реалізація суспільно-комунікативної діяльності 

людей у процесі їх вербального спілкування. 

Мовні вправи – тип вправ, який використовують для розвитку вмінь 

говоріння, сприйняття мови на слух, читання і письма. 

Мова письмова - вербальне (словесне) спілкування за допомогою письмових 

текстів; може бути відстроченою і безпосередньою; відрізняється від мови 

усної не тільки тим, що використовує графіку, але і в граматичному 

(насамперед синтаксичному) і стилістичному відношеннях. 

Мовні вправи – тип вправ, що передбачають аналіз і тренування мовних 

явищ поза умов мовленнєвої комунікації. 

Монологічне мовлення визначається як мова однієї особи, звернене до 

однієї особи або групи слухачів (співрозмовників) з метою в більш чи менш 



розгорненій формі передати інформацію, висловити свої думки, наміри, дати 

оцінку подіям і явищам, впливати на слухачів шляхом переконання або 

спонукання їх до дій. 

Мотивація – сукупність різних збудників (потреб, мотивів, почуттів, бажань, 

інтересів тощо), що стимулює людину до вчинення будь-які дії, включеної в 

обумовлену цією мотивацією діяльність. 

Мультимедіа – сукупність різних типів інформації — тексту, мови, музики, 

кольорових і чорно-білих діапозитивів, а також мультиплікаційних фільмів. 

Навички - автоматизовані компоненти свідомо виконуваної діяльності, які 

утворюються шляхом вправи, тренування. 

Навчальна програма - робочий документ навчального закладу; є 

невід'ємною частиною навчального плану як освітньої програми. 

Навчальний план - документ, що визначає склад навчальних предметів, які 

вивчаються в даному навчальному закладі, розподіл за роками навчання, 

кількість часу, що відводиться на кожний навчальний предмет, і в зв'язку з 

цим, структуру навчального року. 

Навчальний предмет – педагогічно адаптована система знань і умінь, з якої-

небудь окремої галузі дійсності й відповідної їй діяльності по засвоєнню та 

використанню цих знань і вмінь. 

План-конспект уроку – план, що визначає цілі і завдання одного уроку, його 

зміст, організаційні форми, способи контролю і самоконтролю. 

Підхід – найбільш загальна вихідна ідея, концептуальна, особистісно-

орієнтована позиція (гуманістичний, комунікативний). 

Підхід до навчання – реалізація провідної, домінуючої ідеї навчання на 

практиці у вигляді певної стратегії і з допомогою того чи іншого методу 

навчання. 

Прийом навчання - методично певна дія вчителя, спрямована на вирішення 

конкретної задачі.  

Принципи навчання – основні положення, що визначають характер процесу 

навчання, які формулюються на основі обраного напрямку та відповідних 

цьому напрямі підходів. Чітко сформульовані принципи навчання 

допомагають вирішити питання про те, як зміст навчання відбирати, які 

матеріали і прийоми використовувати. 

Природне мовна середовище – сукупність мовних і немовних умов, які 

відображають побут, історію, культуру і традиції носіїв мови у фактах мови. 

Проект - це самостійно планована і реалізована школярами робота, в якій 

мовне спілкування вплетено в інтелектуально-емоційний контекст іншої 

діяльності. 

Рецептивні лексичні навички - навички впізнавання і розуміння при 

сприйнятті на слух або при читанні лексичних явищ (структури і його 

вживання). Ці навички можуть бути сформовані як на базі активної лексики 

(рецептивно-активні лексичні навички), так і на базі пасивної лексики 

(рецептивно-пасивні лексичні навички). 

Рівень володіння мовою - ступінь володіння мовою з точки зору 

ефективності процесу мовленнєвого спілкування, здатності здійснювати 



комунікацію в різних ситуаціях з урахуванням змісту та обсягу мовного 

повідомлення, швидкості мови, її гнучкості, доречності використання мовних 

засобів і мовленнєвого матеріалу,  ступеня самостійності. 

Рольова гра - вправляння, в якому учні, виконуючи різні психологічні ролі, 

засвоюють спілкування в межах соціального контакту і в умовах, 

максимально близьких до умов реального спілкування. 

Самостійна робота – вид навчально-пізнавальної діяльності, що 

здійснюється без безпосереднього контакту з викладачем за допомогою 

спеціальних засобів навчання, які виконують функцію управління 

самостійною діяльністю учнів на всіх її етапах. 

Система навчання - повний набір компонентів, відповідний певної 

методичної концепції; вона визначає цілі, зміст, принципи, методи, прийоми, 

способи, засоби, форми організації навчання і, в свою чергу обумовлюється 

ними. 

Система вправ – сукупність типів і видів вправ, що враховує закономірності 

формування навичок і умінь в різних видах мовленнєвої діяльності. 

Система уроків - сукупність уроків, що забезпечують формування 

мовленнєвих умінь і навичок стосовно певної теми і на основі мовного або 

мовленнєвого матеріалу. 

Слухо-вимовні навички - навички фонемно правильної вимови всіх звуків у 

потоці мовлення та розуміння всіх звуків при аудіюванні мовлення інших. 

Технологія навчання — алгоритм навчальних дій, точно визначених 

прийомів, націлений на вирішення освітнього завдання і проектований з 

початковою орієнтацією на заданий результат. Характеризується 

відтворюваністю. 

Тип вправ – різновид вправ, що має набір стійких ознак, які відповідають 

меті і місцю вправи у процесі формування знань, навичок і умінь. 

Тип уроку, модель побудови уроку іноземної мови – певний набір і типова 

послідовність навчальних дій учителя і навчальних дій учнів на уроці в 

процесі оволодіння іншомовними навичками та вміннями. 

Урок – спеціально організований відрізок навчального часу, протягом якого 

відбувається передача знань від вчителя до учнів, здійснюється процес 

формування навичок і вмінь. 

Умовно-мовленнєві вправи – тип вправ, що характеризується 

ситуативністю, наявністю мовної задачі і призначений для тренування 

навчального матеріалу в рамках навчальної (умовної) комунікації. 

Фонематичний слух - здатність людського вуха аналізувати і синтезувати 

мовні звуки на основі різних фонем мови. 

Фонетика - розділ мовознавства, що вивчає акустичні властивості і способи 

утворення звуків мови незалежно від їх зміст розрізнювальних функцій, на 

відміну від фонології, яка вивчає функціональні властивості звуків і 

звукосполучень. 

Функціональний підхід означає оволодіння значенням і вживанням 

граматичних явищ (структур) в залежності від сфер і ситуацій, типів 

мовленнєвих актів  і синтаксичного контексту. 



Цілі навчання і учіння - заздалегідь запланований результат навчальної 

діяльності вчителя і навчальної діяльності учня. 

Читання – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, спрямований на 

сприйняття і розуміння письмового тексту. 

Штучне (навчальне) мовне середовище – сукупність модельованих 

ситуацій спілкування, які викликають в учнів готовність до іншомовної 

комунікативної діяльності і спонукають їх до адекватного використання 

мовних і немовних засобів спілкування. 

 

9 Конспект лекцій з дисципліни (тезисно) 

Лекція  № 1 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК НАУКА ТА ЇЇ 

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ 

 

1. Методика навчання іноземних мов як наука. 

2. Зв’язок методики з іншими науками. 

3. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. 

 

 Поняття  „методика” сьогодні. 

 Концепція процесу  навчання. 

 Навчаюча діяльність вчителя. 

 Навчальна діяльність учня. 

 Організація навчання. 

 В МНІМ виокремлюють два види методик: загальну та 

спеціальную. 

 МНІМ є самостійною наукою. 

 Для МНІМ  базовими науками є педагогіка, психологія та 

лінгвістика. 

 Педагогіка є наукою, що пов’язана з навчанням та вихованням. 

 Дидактика  вивчає загальні шляхи навчання школярів. 

 Система дидактичних принципів. 

 Принцип наочності. 

 Принцип посильності. 

 Принцип міцності. 

 Принцип свідомості. 

 Принцип науковості.   

 Принцип активності. 

 Принцип виховуючого навчання. 

 Принцип індивідуалізації.  

 Основні поняття психології навчання: знання, навички, вміння. 

 Зв’язок МНІМ з лінгвістикою 

 Основні методи дослідження. 

 Допоміжні методи дослідження. 



 

 

 

Лекція № 2 

ЦІЛІ, ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

1. Цілі навчання. 

2. Зміст навчання. 

3. Методичні принципи навчання. 

4. Методи та засоби навчання. Підручник як головний засіб 

навчання. 

 

 Цілі навчання іноземних мов.  

 Практична ціль. 

 Виховна ціль. 

  Освітня ціль. 

 Розвиваюча ціль. 

 Зміст навчання і цілі навчання є поняттями взаємопов’язаними і 

взаємообумовленими. 

 Структуру змісту навчання складають три групи компонентів. 

 Сфери спілкування, теми, ситуації. 

 Мовний та мовленнєвий навчальний матеріал. 

 Знання, навички та вміння мовлення. 

 Мовленнєвий матеріал складається з мовленнєвих зразків різних рівнів. 

 В МНІМ виокремлюють специфічні методичні принципи. 

 Принцип комунікативності Принцип домінуючої ролі вправ.  

 Принцип взаємопов’язаного навчання різних видів мовленнєвої 

діяльності. 

 Принцип урахування рідної мови. 

 Методи навчання. 

 Навчальний процес з ІМ поділяється на три основні етапи. 

 Методичні прийоми. 

 Засоби навчання. 

 Всі засоби навчання поділяються за трьома критеріями. 

 Критерій значущості.  

 Критерій призначення.  

 Критерій застосування технічних засобів. 

 Підручник є головним  серед засобів навчання.  

        

 

 

Лекція № 3 



ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ    ОСНОВИ  НАВЧАННЯ   ІНОЗЕМНИХ 

МОВ 

1. Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності. 

2. Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення. 

 

 Мовленнєва діяльність включає мову та мовлення. 

 Мова. 

 Мовлення. 

 Основні види мовленнєвої діяльності. 

 Аудіювання. 

 Говоріння. 

 Читання. 

 Письмо. 

 Мовленнєва дія є одиницею МД. 

 При виконанні мовленнєвих дій формуються навички мовлення.  

 Мовленнєві вміння. 

 Система вправ має забезпечувати: організацію процесу засвоєння; 

організацію процесу навчання. 

 Чотирьохфазова структура вправи. 

 Типи вправ визначаються за певними критеріями. 

 Критерій  «спрямованість вправи на прийом та видачу інформації». 

 Критерій «комунікативність».  

 Критерій «характер виконання». 

 Критерій «участь рідної мови». 

 Критерій «функція у навчальному процесі». 

 Критерій «місце виконання». 

 

 

Лекція № 4 

Навчання граматичного матеріалу 

1. Активний і пасивний граматичний мінімум. 

2. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами активного граматичного мінімуму. 

3. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами пасивного граматичного мінімуму. 

 

 Граматичний мінімум,  

 Активний граматичний мінімум.  

 Пасивний граматичний мінімум. 

 Мета навчання граматичного матеріалу. 

 Репродуктивні граматичні навичкию. 

 Рецептивні граматичні навички. 

 Граматичні сигнали. 



 Ознаки сформованих граматичних навичок є: автоматизованність, 

гнучкість, стійкість; вони формуються поетапно. 

 Граматичні навички формуються на чотирьох рівнях мовленнєвих 

одиниць. 

 Способи відображення граматичних структур. 

 Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного 

мінімуму. 

 Автоматизація дії учнів з новими ГС активного граматичного 

мінімуму. 

 Ознайомлення з граматичними структурами пасивного  граматичного 

мінімуму. 

 Автоматизація дії учнів з новими ГС пасивного граматичного 

мінімуму.  

 

Лекція  № 5 

НАВЧАНЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. 

2. Процес засвоєння  лексичного матеріалу. Ознайомлення з новими 

лексичними одиницями. 

3. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 

 

 Мета навчання лексичного матеріалу – формування лексимчних 

навичок. 

 Лексика є одним з аспектів іноземної мови, що вивчається в 

загальноосвітній школі. 

 Основні критерії відбору лексичного мінімуму. 

 Додаткові критерії відбору лексичного мінімуму. 

 До лексичного мінімуму входять активний і пасивний мінімуми. 

 Активний лексичний мінімум. 

 Пасивний лексичний мінімум. 

 Наявний (реальний) словник учня. 

 Потенціальний словниковий запас. 

 Репродуктивні лексичні навички. 

 Рецептивні лексичні навички. 

 Навички обґрунтованої здогадки про значення ЛО потенційного 

словника. 

 Навички користування словниками різних типів. 

 Процес засвоєння лексичного матеріалу. 

 Етап ознайомлення учнів з новими ЛО. 

 Семантизація ЛО – розкриття значення ЛО. 

 Етап автоматизації дії учнів  з новими ЛО. 

 Вдосконалюються дії учнів з ЛО. 

 Перекладні способи семантизації. 



 Безперекладні способи семантизації. 

 Типи труднощів ЛО: форма слова, значення ЛО та вживання. 

 При автоматизації дії учнів з ЛО активного мінімуму застосовують як 

рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні 

вправи, так і некомунікативні вправи. 

 При автоматизації дії учнів з ЛО пасивного та потенціального 

словників застосовують некомуникативні вправи. 

 На початковому етапі вчитель має використовувати, головним чином, 

усні безперекладні умовно-комунікативні вправи. 

 На середньому ступені навчання поряд з умовно-комунікатиними 

застосовуються й некомунікативні вправи. 

 На старшому етапі на перше місце виходять вправи з 

інтернаціональними, похідними, багатозначними, складеними та 

конвертованими словами. 

 Повторення лексики. 

 

 

Лекція  № 6 

НАВЧАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Фонетичний мінімум. 

2. Навчання звуків іноземної мови (ІМ). 

3. Навчання інтонації іноземної мови. 

 

 Навчання фонетичного матеріалу включає оволодіння. 

 Критерії відбору фонетичного мінімуму. 

 Основні вимоги до вимови учнів. 

 Принцип апроксимації – наближення до правильної вимови.     

 При навчанні вимові ІМ необхідно використовувати аналітико-

імітативний  підхід. 

 При навчанні звуків усі звуки ІМ, що вивчаються, умовно поділяють на 

три групи. 

 Ознайомлення зі звуками ІМ має відбуватися у звуковому тексті.  

 При автоматизації звуків ІМ  зразки  вимови відіграють важливу роль. 

 Вправи на рецепцію звуків. 

 Вправи на репродукцію звуків. 

 На початковому етапі відбувається формування слуховимовних 

навичок. 

 на середньому та старшому етапах відбувається підтримка та 

вдосконалення навичок вимови, запобігання помилок. 

 При контролі та оцінюванні вимови вчитель має розрізняти фонетичні 

помилки та фонологічні. 

 Завданням навчання інтонації є оволодіння  її основними 

компонентами. 



 Мета навчання інтонації – формування двох груп навичок, які 

формуються одночасно. 

 Рецептивні ритміко-інтонаційні навички. 

 Продуктивні ритміко-інтонаційні навички. 

 Етап ознайомлення з новими інтонаційними моделями. 

 Автоматизація дії учнів з новими інтонаційними моделями. 

 Вправи на рецепцію інтонаційних моделей. 

 Вправи на репродукцію інтонаційних моделей. 

 

Лекція № 7 

Навчання читання 

1. Суть і цілі навчання читання 

2. Навчання техніки читання 

3. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності 

 

 Кінцевою практичною ціллю читання є вміння випускника  читати   з 

повним розумінням   нескладні тексти суспільно-політичної, науково-

популярної літератури та адаптовані тексти художньої літератури. 

 Читання є як метою, так і засобом навчання ІМ.  

 Читання – це рецептивний, письмовий вид мовленнєвої діяльності. 

 Читання – це важливий засіб навчання ІМ. 

 Уміння читати охоплює два основних аспекти: технічний та змістовий. 

 Техніка читання. 

 На початковому етапі навчання учням для читання пропонуються 

ізольовані слова, словосполучення, речення, тексти.  

 Тренування техніки читання продовжується й на наступних етапах.  

 Фонетичний аналітико-синтетичний метод навчання читання. 

 Навчання за аналогією (за ключовими словами) метод навчання 

читання. 

 Навчання за правилами читання. 

 Метод цілих слів. 

 Метод речень і тексту. 

 Навчання читання вголос та навчання читання про себе – є  двома 

послідовними взаємопов’язаними етапами. 

 Складність навчання техніки читання англійською мовою. 

 На початковому ступені навчання для читання використовуються 

тексти, складені зі слів та типових фраз-структур, які засвоюються 

учнями усно, тому вони не вимагають смислового аналізу. 

 На середньому ступені навчання застосовуються більш складні  за 

структурою та змістом тексти.  

 На старшому етапі навчання  у учнів вже має бути сформованим 

вміння читати іноземною мовою. 

 Читання без словника для отримання основної інформаціїю 



 Читання зі словником для повного розуміння тексту. 

 Анотування текстів. 

 Реферування текстів. 

 Рецензування текстів. 

 Навчальні функції іншомовного тексту. 

 Ознайомче читання. 

 Вивчаюче читання.  

 Переглядове читання. 

 Вправи для формування  антиципації. 

 Вправи на пошук одиниць смислової інформації. 

 Вправи на скорочення тексту. 

 Вправи на інтерпретацію прочитаного: 

 

 

 

 

Лекція № 8 

Навчання письма 

1. Письмо і писемне мовлення. 

2. Навчання техніки письма. 

3. Зв’язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності. 

 

 В сучасній методиці навчання ІМ виокремлюють письмо та писемне 

мовлення. 

 Навчання  письма поділяють на два етапи: складання слів з літер та 

написання  повідомлень. 

 На першому етапі мають бути сформовані навички володіння графікою 

та орфографією.  

 На другому етапі мають бути сформовані  мовленнєві вміння.  

 Мета  першого етапу – оволодіння технікою письма, формування 

вмінь, спрямованих на засвоєння звуко-буквених відповідностей. 

 Мета середнього етапу навчання– формування орфографічних навичок 

та розвиток  писемного мовлення як засобу формування вмінь та 

навичок усного мовлення. 

 Мета старшого етапу навчання ІМ – вдосконалення набутих раніше 

навичок і вмінь. 

 Головна мета навчання техніки письма – формування графічних та 

орфографічних навичок.  

 Навчання техніки письма здійснюється паралельно з навчанням техніки 

читання.        

 Графічні навички –  це навички написання букв та буквосполучень, як 

окремо, так і у писемному мовленні.      

 Техніка письма передбачає оволодіння орфографічними навичками. 



 Головних принципи, на яких базуються орфографічні системи 

іноземних мов. 

 Фонетичний принцип. 

 Морфологічний принцип. 

 Традиційний принцип. 

 Писемне мовлення тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої 

діяльності: говорінням, читанням, аудіюванням.  

Письмо є ефективним засобом контролю. 

 

 

Лекція № 9 

Навчання аудіювання 

1. Суть аудіювання 

2. Зміст навчання аудіювання 

3. Вправи для навчання аудіювання 

 

 Аудіюваня – це перцептивна, розумова, мнемічна діяльність. 

 Аудіювання  визначається як внутрішніми умовами, так і 

зовнішніми. 

 Аудіювання тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої 

діяльності. 

 Аудіювання є як метою, так і засобом навчання. 

 Цілі навчання аудіювання. 

 Зміст навчання аудіювання складається з трьох компонентів: 

лінгвістичного, психологічного та методологічного. 

 Лінгвістичний компонент. 

 Психологічний компонент. 

 Методологічний компонент. 

 Фактори формування  іншомовних вмінь. 

 Вправи для навчання аудіювання  спрямовани на подолання двох 

видів  труднощів: мовних та труднощів аудіо тексту. 

 Відбір вправ для навчання аудіювання залежить від умов 

пред’явлення аудіо тексту. 

 Підготовчі вправи, що базуються на мовних елементах. 

 Вправи на навчання прогнозування змісту аудіотекту. 

 Контроль розуміння аудіо тексту. 

 

 

 

 

Лекція № 10 

Навчання говоріння 

1. Говоріння як вид мовленнєвої діяльні. 

2. Навчання діалогічного мовлення. 



3. Навчання монологічного мовлення. 

 

 Говоріння є продуктивним видом мовленнєвої діяльності.  

 Акт говоріння. 

 Зовнішньому мовленню завжди передує внутрішнє мовлення. 

  Внутрішнє мовлення будується за принципом конспекту.  

 Зовнішнє здійснюється завдяки використання голосового апарату. 

 Говоріння як уміння, має свої якості. 

 Загальні механізми мовлення. 

 Окремі механізми говоріння. 

 Діалогічне мовлення являє собою акт мовленнєвої взаємодії  учасників 

спілкування, коли кожен з них виступає в ролі слухача і  мовця.  

 Комунікативні функцій ДМ. 

 Одиницею навчання ДМ є діалогічна єдність. 

 Прості види діалогічної єдності. 

 Складні види діалогічної єдності. 

 Підготовчий етап формування навичок та вмінь ДМ.  

 Перший етап – оволодіння ДЄ. 

 Другий етап – побудова мікродіалогу. 

 Третій етап – побудова діалогів різних функціональних типів. 

 Монолог – це висловлювання особи, спрямоване на співрозмовника або 

аудиторію.  

 Комунікативні функції монологу. 

 Монологічні вміння формуються в три етапи. 

 На першому етапі  треба навчити учнів об’єднувати зразки мовлення 

рівня фрази в одну понадфразову єдність. 

 На другому етапі необхідно навчити учнів, використовуючи 

зображальні, вербальні зорові та комбіновані опори, будувати 

висловлювання понадфразового рівня. 

 На третьому етапі вчитель має навчити учнів будувати монологічні 

висловлювання на рівні тексту. 

 

 

 

Лекція № 11 

Урок з іноземної мови 

1. Планування навчального процесу з іноземної мови. 

2. Типи і структура уроків з ІМ. 

 

 Головною метою планування навчального процесу з іноземної мови є 

науково обґрунтована організація навчально-виховного процесу, що 

веде до засвоєння учнями навчального матеріалу програми. 

 На успішність планування впливає урахування вчителем ряду умов.  



 Система планування навчального процесу з ІМ. 

 Календарно-річний план. 

 Тематичний план. 

 Поурочний план. 

 Основною метою кожного уроку є практична. 

 Освітня, розвиваюча та виховна цілі плануються в залежності від неї.  

 План-конспект уроку може бути коротким або розгорнутим.  

 Уроки, основна мета яких полягає у формуванні навичок мовлення. 

 Уроки, на яких відбувається розвиток мовленнєвих вмінь. 

 Зміст та місце уроку у циклі уроків визначають його структуру. 

 Структурною одиницею уроку є етап. 

 Початок уроку, його компонентами. 

 Основна частину уроку, компоненти. 

 Заключну частину уроку, компоненти. 

 

10. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. 

 

Практичне заняття 1 

Тема: Методика викладання іноземної мови як наука 

Мета: Поглибити знання основних принципів навчання іноземних мов. 

Закріпити знання щодо державного освітнього стандарту з іноземної мови. 

Узагальнити сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови. 

Розширити знання про методи дослідження в методиці навчання іноземних 

мов, зв'язок методики з іншими науками. 

План роботи (питання для опрацювання): 

1. Знайомство студентів із планом проведення практичного заняття. 

2. Опрацювання теоретичних питань: 

1) Іноземна мова в Державному стандарті 

2) Програма з англійської мови для учнів 1-4 класів 

3) Організація навчально-виховного процесу з англійської мови (1, 2, 3, 

4 класи). 

3. Робота з навчально-методичними комплексами з англійської мови для 

учнів початкової школи. 

 Практичні завдання 
 1.  Опрацюйте Державний стандарт початкової загальної середньої 

освіти (2011 р.). Зверніть увагу на часові норми вивчення англійської мови в 

початкових класах, мету і завдання вивчення іноземної мови, державні 

вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з іноземної мови 

(обов’язково зробіть копію в накопичувальну папку).  

 2. Опрацюйте Програму з англійської мови для учнів 1-4 класів. 

Зверніть увагу на розділи та вимоги до знань, умінь учнів кожного класу 

(обов’язково зробіть копію в накопичувальну папку). 



  3. Ознайомтесь із статтею «Організація навчально-виховного процесу 

та навчально-методичне забезпечення учнів початкової школи». Джерело: 

Осипенко Е. О. Організація  навчально-виховного  процесу  з англійської  

мови    у  2012 / 2013    навчальному  році : інструктивно-методичний  лист  /  

Е. О. Осипенко.  –  Миколаїв : ОІППО. – 2012 – С.9 - 15. 

Рекомендована література 

1. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average 

2. Навчальні програми з іноземних мов: для загальноосвітніх 

навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 96 с. 

3. Осипенко Е.О. Організація навчально-виховного процесу з 

англійської мови у 2012 / 2013 навчальному році : інструктивно-методичний  

лист / Е. О. Осипенко. – Миколаїв : ОІППО. – 2012 – С.9 - 15. 

 

Практичне заняття 2 

Тема: Система навчання іноземної мови та її зміст. 

Мета: Набути теоретично обґрунтованого уявлення про систему навчання 

іноземної мови та  про мовленнєву діяльність та спілкування, про систему 

вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції, оволодіти 

методичними вміннями, необхідними для роботи з нормативними 

документами і навчально-методичними комплексами з англійської мови 

План роботи (питання для опрацювання): 

1. Компоненти системи навчання іноземних мов.  

- Опрацюйте рекомендовані джерела, випишіть основні компоненти системи 

навчання ІМ. 

2.    Комунікативний підхід у навчанні ІМ. 

- Прочитайте рекомендовані публікації і занотуйте основні характеристики 

комунікативного підходу до навчання ІМ. 

3.     Рівневий підхід до володіння ІМ і цілі навчання ІМ у середніх закладах 

освіти. 

- Прочитайте рекомендовану літературу. Випишіть назви рівнів володіння 

ІМ, розроблених Радою Європи, і цілей навчання ІМ у середніх закладах 

освіти. Визначте зміст кожної з цілей навчання. 

4.     Зміст навчання ІМ. 

- Прочитайте запропоновані джерела. Випишіть компоненти змісту освіти і 

тлумачення основних понять з проблеми. 

5.     Принципи навчання ІМ. 

- Ознайомтеся з літературою і заповніть таблицю. 

Дидактичні принципи Методичні принципи 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

http://www.mon.gov.ua/education/average


 …  … 

6. Методи і прийоми навчання ІМ. 

- Уважно ознайомтеся з публікаціями і випишіть назви методів і прийомів 

навчання AM. Уясніть різницю між "методичною системою", "методом" і 

"прийомом". 

7.   Засоби навчання ІМ. 

- Прочитайте рекомендовану літературу. Випишіть основні визначення 

понять. Заповніть таблицю. 

Складники комплекту для вчителя Складники комплекту для учня 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 …  … 

8. Програма з англійської мови для СНЗ. 

- Ознайомтеся з рекомендаціями Ради Європи щодо навчання ІМ. 

Охарактеризуйте рівень володіння іншомовним мовленням випускниками 

початкової школи, визначений програмою з англійської мови. 

- Ознайомтеся зі структурою програми. Випишіть формулювання цілей 

навчання ІМ, розкрийте зміст комунікативної компетенції. Охарактеризуйте 

загальну стратегію навчання ІМ – комунікативний підхід, розкрийте 

принципи комунікативне орієнтованого навчання ІМ. 

9.    Сучасні вимоги до підручника з ІМ. Навчально-методичні комплекси з 

AM для середніх навчальних закладів. Базовий та альтернативні підручники. 

- Прочитайте рекомендовані публікації і випишіть вимоги до сучасного 

підручника з ІМ. Уясніть поняття "навчально-методичний комплекс /НМК/"; 

визначте призначення засобів навчання, що входять до такого комплексу. 

10. Поняття "вправа" і "структура вправи". 

- Опрацювавши рекомендований матеріал, дайте визначення "вправи" і 

"структура вправи". 

11. Класифікація вправ для навчання іноземних мов. 

- Опрацювавши вказані джерела, назвіть типи вправ за основними 

критеріями, охарактеризуйте кожен з типів, звертаючи особливу увагу на 

різницю між некомунікативними (мовними), умовно-комунікативними 

(умовно-мовленнєвими) та комунікативними (мовленнєвими) вправами. 

- Поєднайте типи вправ з критерієм, за яким їх визначено. 

1. Критерії А. Рецептивні 

Репродуктивні 

Рецептивно-репродуктивні  

 Продуктивні 

Рецептивно-продуктивні 

2. Місце виконання Б. Усні 

Письмові 

3. Функція в навчальному процесі В. Одномовні 

Двомовні (перекладні) 



4. Участь рідної мови Г. Тренувальні 

Контрольні 

5. Спрямованість вправи на 

прийом або видачу інформації 

Д.Класні 

Домашні 

Лабораторні 

6. Характер виконання Е. Комунікативні (або мовленнєві) 

Умовно-комунікативні (або умовно-

мовленнєві) 

Некомунікативні (або мовні) 

 

12. Типи вправ 

- Поясніть різницю між "типом" і "видом" вправи. Поєднайте типи вправ з їх 

основними видами: 

Типи вправ Види вправ 

1. Некомунікативні 

рецептивні 

А.Заучування напам'ять (лексичних одиниць, 

речень, текстів); повторення (звуків, лексичних 

одиниць, речень); заміна/вставка лексичних 

одиниць; зміна граматичної форми, переклад; 

звуження та розширення речень, об'єднання 

простих речень у складне; складання речень; 

переказ тексту (відомого слухачам) 

2. Умовно-

комунікативні рецептивні 

Б.Сприйняття, впізнавання або розрізнення 

звуку, термінального тону, орфограми, 

графеми, лексичної одиниці, граматичної 

структури 

3. Комунікативні 

рецептивні 

В.Імітація зразка мовлення (ЗМ), підстановка у 

ЗМ, трансформація ЗМ, розширення ЗМ, 

завершення ЗМ, відповіді на запитання різних 

типів, переказ тексту (відомого слухачам, але 

від імені персонажа)      

4. Некомунікативні 

репродуктивні 

Г.Переказ тексту (невідомого слухачам) 

5. Умовно-

комунікативні 

репродуктивні 

Д.Аудіювання або читання тексту з метою 

одержання інформації          

6. Комунікативні 

репродуктивні 

Е.Об'єднання ЗМ (одноструктурних і 

різноструктурних) у понадфразову єдність, 

об'єднання ЗМ у діалогічні єдності: запитання-

відповідь, запитання-контрзапитан- ня, 

повідомлення-запитання, спонукання-

згода/від- мова, спонукання-запитання і т.п. 



7. Комунікативні 

продуктивні 

Ж.Аудіювання або читання повідомлень, 

запитань, розпоряджень тощо на рівні фрази/ 

речення або групи речень 

З.Повідомлення якогось факту (фактів), опис 

(погоди, квартири, людини), розповідь, (про 

якісь події, факти), доказ (якихось положень, 

фактів і т.п.), бесіда (між учнем/учнями і 

вчителем, між двома учнями, 

групова),написання записки, листа, плану, тез, 

анотації 

13. Вимоги до вправ для навчання іншомовного спілкування. 

- Опрацювавши рекомендовані джерела, поясніть наступні вимоги до вправ: 

комунікативність, 

вмотивованість, 

новизна, 

культурологічна спрямованість, 

ступінь керованості. 

- Наведіть приклади: 

навчально-комунікативної ситуації, 

повністю/частково/мінімально керованої мовленнєвої дії, 

невербальних/вербальних опор. 

- Визначте, які з наведених нижче критеріїв оцінювання мовлення 

відносяться до основних (О), а які до додаткових (Д): 

правильність (враховуються усі мовні помилки) або відносна правильність 

мовлення (враховуються лише мовні помилки, що порушують процес 

комунікації); 

наявність у висловлюванні специфічних для діалогу/ монологу характерних 

рис та мовних і мовленнєвих засобів (наприклад, еліпсів, лаконічних 

відповідей на запитання, слів-заповнювачів мовчання - для діалогу, засобів 

міжфразового зв'язку, логічності й послідовності - для монологу); 

обсяг висловлювання (в репліках для діалогу, у фразах - для монологу); 

відповідність змісту висловлювання навчально-комунікативній ситуації; 

ініціативність мовленнєвих партнерів (для діалогу) або висловлювання свого 

ставлення до подій, про які йдеться, тощо (для монологу); 

темп мовлення, який дозволяє визначити швидкість реакції мовця, що 

свідчить про рівень автоматизованості мовленнєвих операцій; 

різноманітність діалогічних єдностей (для діалогу) та мовленнєвих зразків 

(для монологу); 

зверненість мовлення. 

14. Система вправ та її структура. 



- Випишіть визначення поняття "система вправ" і компоненти загальної 

системи вправ. 

Практичні завдання 
1. Проаналізуйте один з підручників англійської мови  для  6  класу 

письмово, вказавши навчальну мету вправи (на формування якої компетенції 

або яких компетенцій вона спрямована), тип вправи (за двома основними 

критеріями), вид вправи та її структуру.  

2.  Спробуйте надати комунікативної спрямованості деяким вправам, які ви 

визначили як некомунікативні (мовні). 

3. Проаналізуйте чинну програму з англійської мови для загальноосвітніх 

навчальних закладів і визначте, чи відповідає вона сучасним вимогам щодо її 

компонентного складу. Поставте знак"+" у відповідній колонці. 

Розділ програми Є Немає 

Цілі та завдання навчання 

Мовний матеріал 

Мовленнєвий матеріал 

Вимоги до рівня володіння мовленнєвими вміннями 

Зразки контрольних матеріалів для визначення рівня володіння ІМ 

    

4. Виберіть два підручники англійської мови для середньої школи. 

Проаналізуйте їх і визначте, чи відповідають вони основним вимогам до 

сучасного підручника з іноземної мови. Поряд з кожною вимогою поставте 

знаки:  

+     відповідає;     - не відповідає; 0 - відповідає частково 

 Вимога  Підручник 

№ 1 

 Підручник 

№2 

1. Системність 

2.   Комплексність 

3.   Відповідність певній методичній системі 

4.   Врахування особливостей етапу навчання 

5.   Наступність матеріалів 

6.   Врахування особливостей рідної мови 

7.   Мовленнєва спрямованість навчального 

матеріалу 

8.   Розподіл матеріалу для продуктивного і 

рецептивного засвоєння 

9.   Достатня увага до формування граматичних, 

лексичних і фонетичних навичок 

10. Концентричне і циклічне розташування 

навчальних матеріалів  

    

Рекомендована література 
- Бориско Н.Ф. Диалог культур й содержание материалов учебно-

методического комплекса //Іноземні мови. - 1999. - № 2. - С. 53-58. 



- Европейский языковой портфель для старших классов 

обищеобразовательных учреждений/ Состав.Н.Д.Гальскова, К.М.Ирисханова, 

Г.В.Стрелкова. - М.-Санкт-Петербург: МГЛУ-Златоуст, 2001. - 64с. 

- Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. - М.: Логос, 

2000. -С. 41-124. 

- Коваленко Ю.А. Використання інформаційних технологій у навчанні 

іноземних мов // Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С. 37-42. 

- Корольова С.В. Виховний потенціал уроків іноземної мови в середній школі 

// Іноземні мови. - 2000. - № 2. - С. 5-9. 

- Мастерство и личность учителя. На примере деятельности учителя 

иностранного языка/Е.И.Пассов, В.П.Кузовлев, Н.Е.Кузовлева й др.. -М.: 

Флинта-Наука, 2001. -С.20-59. 

- Миролюбов А.А. Культуроведческая направленность в обучении 

иностранньїм язьїкам// ИЯШ. - 2001. - № 5. - С. 11 - 14. 

- Настольная книга преподавателя иностранного языка/Е.А.Маслыко, 

П.К.Бабинская, А.Ф.Будько и др. - М.: Вышэйшая школа, 2001. - С. 331 - 

369.  

- Ніколаєва С.Ю. Рецензія на навчально-методичний комплекс з англійської 

мови "Cambridge English Worldwide" //Іноземні мови. -2001.-№ 2.-С. 50-57.  

- Першикова О.О. З історії розвитку соціокультурних аспектів вивчення 

іноземних мов у Європі// Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С.16-19. 

- Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте 

диалога культур и цивилизаций. - Воронеж: Истоки, 1996. - 237 с.  

- Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового 

образования // ИЯШ. - 2001. - № 3. - С. 17-24. 

- Сафонова В.В. Проблемньїе задания на уроках английского язьїка в школе. 

-М.: Еврошкола, 2001. - 271 с. 

- Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (Концепція) // Іноземні 

мови. - 1995. - № 1. - С. 5 - 8. 

- Тітова В.М. Вимоги до рівня володіння іноземною мовою випускниками 

середніх навчальних закладів // Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С. 11 - 13. 

Хоменко О.В. Дослідження інтересів старших школярів у контексті змісту 

навчання англійської мови на старшому ступені школи // Іноземні мови. -

1998. - № 3. - С. 3  -6. 

- Шерстюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов // Іноземні 

мови. - 2000. - № 1. - С. 65 - 67. 

- Якушев М.Б. Научно обоснованные критерии анализа и оценки учебника 

иностранного языка // ИЯШ. - 2000. - № 1. - С. 16 - 23. 

 

 

Практичне заняття 3 

Тема: Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 

Мета: Поглибити знання лінгвопсихологічної характеристики мовленнєвої 

діяльності та спілкування. Перевірити рівень набутих знань щодо системи 



вправ для формування навичок та вмінь мовлення. Узагальнити знання з 

питання навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземних мов.  

План роботи (питання для опрацювання): 

1. Знайомство студентів із планом проведення практичного заняття. 

2. Опрацювання теоретичних питань: 

1) Вимоги до уроку англійської мови в початковій школі. 

2) Формулювання мети та завдань уроку англійської мови. 

3) Структура і типи уроків англійської мови. 

4) Аналіз уроку англійської мови в початковій школі. 

3. Виконання індивідуальних практичних завдань. 

4. Колективний аналіз конспекту уроку англійської мови. 

Практичні завдання 
1. Складіть деталізовану стуктуру конспекту уроку англійської мови в 

початковій школі комбінованого типу (предмет, клас, тема, мета, завдання, 

обладнання, хід уроку, етапи, час…). 

2. Зробіть схему аналізу уроку англійської мови за чотирма аспектами 

(стислу). 

3. Опрацюйте статтю «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 

іноземної мови». Джерело: Осипенко Е.О. Організація навчально-виховного 

процесу з англійської мови у 2012 / 2013 навчальному році : інструктивно-

методичний  лист / Е. О. Осипенко. – Миколаїв : ОІППО. – 2012 – С. 15-19. 

4. Зробіть копію критеріїв оцінювання учнів початкових класів з англійської 

мови. 

5. Складіть різнорівневу контрольну роботу для учнів 6 класу з англійської 

мови на обрану вами тему (обов’язково має бути інструкція, шкала 

оцінювання, цікаві та різнопланові завдання різних видів мовленнєвої 

діяльності, обсяг контрольної роботи на 30 хв.). 

Рекомендована література 

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

іноземної мови початкової школи: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с. 

2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: 

Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезікова та ін. – К.: ВЦ 

«Академія», 2010. – 328 с.  

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: 

Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с. 

 

 

Практичне заняття 4-5 

Тема: Навчання іншомовного матеріалу. 

Мета: Поглибити знання з навчання іншомовного матеріалу. Систематизувати 

знання з особливостей формування навичок та вмінь іншомовного мовлення.  

План роботи (питання для опрацювання): 



1. Навчання іншомовного матеріалу.  

1.Навчання фонетичного матеріалу.  

а) знати групи звуків АМ;  

б) вміти підбирати вправи на розвиток:  

- фонематичного слуху; - артикуляції; - інтонації.  

в) за власним уподобанням оберіть один із чинних підручників чи посібників 

для початкової школи. Виберіть фонетичне явище (звук чи інтонаційну 

модель) та укладіть фрагменти уроку з навчання молодших школярів вимови 

й інтонації. Умотивуйте інтерес учнів до оволодіння новим фонетичним 

матеріалом. Визначте навчальні прийоми для кожного з етапів навчання 

вимови й інтонації. Оберіть з Вашого методичного портфеля укладений у 

ході індивідуальної роботи дидактичний матеріал для фонетичної зарядки. 

Визначте освітній потенціал фонетичного матеріалу. Письмово оформіть 

укладений фрагмент уроку. Будьте готові в ролі вчителя провести фрагмент 

на практичному занятті. 

2. Навчання лексичного матеріалу. Накреслити таблицю "Основні уміння та 

навички мовлення”, користуючись підручником С.Ю.Ніколаєвої С. 63 

Л.С.Панова. С.116 -125  

3. Навчання граматичного матеріалу. Л.С.Панова.С. 101-115  

а) написати конспект "Види граматичних вправ."  

б) таблиця спостереження на практичному занятті фрагмента уроку з 

 формування англомовної граматичної компетенції   

Студент-"учитель" - 

Тема уроку - 

Етап фрагмента Діяльність 

студента"учителя" 

Результати 

спостереження 

І. Ознайомлення учнів з новою ГС  

1. Демонстрація вчителем нової ГС 

у ситуації  

2. Перевірка розуміння значення 

нової ГС  

3. Демонстрація графічної форми 

нової ГС  

4. Фонетичне опрацювання нової 

ГС 

  

ІІ. Автоматизація дій учнів з новою 

ГС на рівні фрази  

Імітативні вправи  

Підстановці вправи  

Трансформаційні вправи  

Вправи в завершенні ЗМ  

Вправи в розширенні ЗМ  

Відповіді на запитання  

Самостійне вживання нової ГС 

  

ІІІ. Автоматизація дій учнів з новою   



ГС на рівні понадфразової єдності  

Вправи в об'єднанні ЗМ у 

мікромонолозі  

Вправи в об'єднанні ЗМ у 

мікродіалозі 

в) ознайомтесь із фрагментом уроку з навчання активного граматичного 

матеріалу в початковій школі. Бігич О.Б. Теорія і практика формування 

методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: 

Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. – С. 66-69. 

Письмово охарактеризуйте: а) виклик мотивації учнів до вивчення 

нового граматичного матеріалу, б) навчальні прийоми, використані вчителем 

на кожному з трьох етапів навчання активної граматики, в) різновид опор, які 

стимулюють висловлювання учнів, г) освітній потенціал граматичного 

матеріалу. 

4. Навчання аудіювання і говоріння. С.Ю.Ніколаєва С.128.  

а) накреслити таблицю "Труднощі аудіювання." С.Ю.Ніколаєва С.132.  

а) написати конспект "Вправи для навчання аудіювання." С.Ю.Ніколаєва 

С.136-142 Л.С.Панова.С.135-136  

а) конспект "Засоби контролю розуміння тексту-запису." С.Ю.Ніколаєва 

С.142-187 Л.С.Панова.С.140-170  

а) знати: - основні види ДЄ; - типи діалогів; - види вправ для навчання ДМ; - 

типи монологічних висловлювань.  

5. Навчання читання і письма. Написати конспект:  

а) С.Ю.Ніколаєва с. 187- 205;  

б) Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 

/Л.С.Панова.− ВЦ”Академія ”, 2010 с.171-214;  

в) С.Ю.Ніколаєва с. 205- 222. 

Рекомендована література 

1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції 

вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: 

Ленвіт, 2006. – 200 с. 

2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних 

закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезікова та ін. – К.: ВЦ 

«Академія», 2010. – 328 с.  

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: 

Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с. 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Огляд методів навчання іноземних мов. 

Мета: Систематизувати та поглибити знання про методи навчання іноземних 

мов. 

План роботи (питання для опрацювання): 



8. Які головні підходи і методи при вивченні іноземної мови  ви знаєте? 

9. Які основні принципи граматико-перекладного методу? 

10. Які основні принципи аудіолінгвального методу? 

11. Які переваги та недоліки комунікативного підходу? 

12. Дайте визначення поняттю «approach». 

13. Дайте визначення поняттю «learning strategy». 

14. Дайте визначення поняттю «communicative competence». 

Практичні завдання 
1. Перечисліть основні принципи граматико-перекладного, прямого та аудіо-

лінгвального методів.  

   Назвіть основні принципи комунікативного підходу. 

2. Дайте порівняльний аналіз граматико-перекладного, прямого та 

аудіолінгвального методів.  

3.  Опишіть історію виникнення та розвитку комунікативного підходу. 

4. Дайте порівняльний аналіз аудіо-лінгвального та комунікативного   

підходів. 

5. Визначити головні підходи, методи і прийоми вивчення мови;  

6. Аналізувати сучасні погляди на спілкування, мову та процес її вивчення;  

7. Охарактеризувати вибір сучасних методів та прийомів згідно конкретної 

навчальної ситуації. 

Рекомендована література 

1. Вишневський О. І. Методика обучения иностранным языкам в средней 

школе: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб.і доп.-К.: Знання, 2011.-206 с.  

2. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. 

Б. Грінченка, 2013.- 356 с.  

3. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних 

закладах: Посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. 

Ніколаєвої. — К.: Ленвіт, 2004. — 360 с.  

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. – 238 с. 
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Кількість 

годин 

ПІП 

викладача 
ауд. с/р 



Методика 

викладання 

іноземних 

мов 

Філологія* 

Мова і літ-

ра (англ.)/ 

(нім.) 

3 336 

346 

 

5 

6 

Залік 

екзамен 

4 

3 

54 

32 

66 

58 

Баркасі В.В. 

Філіпп`єва 

Т.І 

Кирилюк 

С.В. 

Тематичний зміст дисципліни 

№ 

з/п 
Назва теми/Вид роботи 

К-ть 

годин 

Макс. 

к-ть 

балів 

Дата 

вико-

нання / 

зараху-

вання 

 Кредит № 1    

Лекція 1 
Методика навчання іноземних мов як 

наука та її зв'язок з іншими науками. 
2 -  

Практичне 

заняття 1 

Колоквіум «Методика навчання 

іноземних мов як наука та її зв'язок з 

іншими науками». 

2 7  

Лекція 2 
Методи дослідження в методиці 

навчання іноземних мов 
2 -  

Практичне 

заняття 2 

Групова дискусія «Методи дослідження 

в методиці навчання іноземних мов» 
2 7  

 Разом (аудиторна робота): 8 14  

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до колоквіуму «Методика 

навчання іноземних мов як наука та її 

зв'язок з іншими науками». 

2 7  

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до групової дискусії 

«Методи дослідження в методиці 

навчання іноземних мов» 

2 7  

Індивідуальна 

робота 

Вивчення науково-методичної 

літератури для підготовки проекту з 

обраної технології навчання іноземних 

мов. Складання плану.12 

8 30  

 Разом (самостійна робота): 12 44  

 Тематичний контроль - 42  

 Разом: 20 100  

 Кредит № 2    

Лекція 3 Цілі, зміст навчання іноземних мов. 2 -  

Практичне 

заняття 3 

Колоквіум «Цілі, зміст навчання 

іноземних мов». 
2 7  

Лекція 4 
Методи та засоби навчання іноземних 

мов. 
2 -  

Практичне 

заняття 4 

Групова дискусія «Методи навчання 

іноземних мов». 
2 7  

Практичне Круглий стіл «Засоби навчання 2 7  



заняття 5 іноземних мов». 

Лекція 5 
Лінгвопсихологічні основи навчання 

іноземних мов. 
2 -  

Практичне 

заняття 6 

Колоквіум «Лінгвопсихологічна 

характеристика мовленнєвої діяльності». 
2 7  

Практичне 

заняття 7 

Групова дискусія «Система вправ для 

формування навичок та вмінь 

мовлення». 
2 7  

 Разом (аудиторна робота): 16 35  

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до колоквіуму «Цілі, зміст 

навчання іноземних мов». 
2 7  

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до групової дискусії 

«Методи навчання іноземних мов». 
2 7  

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до круглого столу «Засоби 

навчання іноземних мов». 
2 7  

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до колоквіуму 

«Лінгвопсихологічна характеристика 

мовленнєвої діяльності». 

2 7  

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до групової дискусії 

«Система вправ для формування навичок 

та вмінь мовлення». 

2 7  

Індивідуальна 

робота 

Презентація проекту з обраної технології 

навчання іноземних мов. 
8 30  

 Разом (самостійна робота): 18 65  

 Разом: 34 100  

 Кредит № 3    

Лекція 6 Навчання граматичного матеріалу. 2 -  

Практичне 

заняття 8 

Колоквіум «Активний і пасивний 

граматичний мінімум». 
2 7  

Практичне 

заняття 9 

Групове обговорення «Ознайомлення та 

автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами активного граматичного 

мінімуму». 

2 7  

Лабораторна 

робота 1 

Ознайомлення та автоматизація дії учнів 

з граматичними структурами пасивного 

граматичного мінімуму. 

2 7  

Лекція 7 Навчання фонетичного матеріалу 2 -  

Практичне 

заняття 10 

Колоквіум «Фонетичний мінімум». 
2 7  

Практичне 

заняття 11 

Колоквіум «Навчання інтонації 

іноземної мови». 
2 7  

Лабораторна 

робота 2 
Навчання звуків іноземної мови. 2 7  

 Разом (аудиторна робота): 16 42  



Самостійна 

робота 8 

Підготовка до колоквіуму «Активний і 

пасивний граматичний мінімум». 
2 7  

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до групового обговорення 

«Ознайомлення та автоматизація дії 

учнів з граматичними структурами 

активного граматичного мінімуму». 

2 7  

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабораторної роботи 

«Ознайомлення та автоматизація дії 

учнів з граматичними структурами 

пасивного граматичного мінімуму». 

1 -  

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до колоквіуму «Фонетичний 

мінімум». 
2 7  

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до колоквіуму «Навчання 

інтонації іноземної мови». 
2 7  

Самостійна 

робота 13 

Підготовка до лабораторної роботи 

«Навчання звуків іноземної мови». 
1 -  

Індивідуальна 

робота 

Підготовка реферату про застосування 

обраної технології для навчання 

граматичного/фонетичного матеріалу. 

8 30  

 Разом (самостійна робота): 18 58  

 Разом: 34 100  

 Кредит № 4    

Лекція 8 
Активний, пасивний і потенціальний 

словниковий запас. 
2 -  

Практичне 

заняття 12 

Колоквіум «Активний і пасивний 

словниковий запас». 
2 7  

Практичне 

заняття 13 

Групова дискусія «Потенціальний 

словниковий запас». 
2 7  

Лекція 9 Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 2 -  

Практичне 

заняття 14 

Колоквіум «Процес засвоєння  

лексичного матеріалу».  

 

2 7  

Практичне 

заняття 15 

Групова дискусія «Ознайомлення з 

новими лексичними одиницями». 
2 7  

Лабораторна 

робота 3 

Автоматизація дії учнів з новими 

лексичними одиницями. 
2 7  

 Разом (аудиторна робота): 14 35  

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до колоквіуму «Активний і 

пасивний словниковий запас». 
4 7  

Самостійна 

робота 15 

Підготовка до групової дискусії 

«Потенціальний словниковий запас». 
4 7  

Самостійна 

робота 16 

Підготовка до колоквіуму «Процес 

засвоєння  лексичного матеріалу».  
4 7  

Самостійна Підготовка до групової дискусії 4 7  



робота 17 «Ознайомлення з новими лексичними 

одиницями». 

Самостійна 

робота 18 

Підготовка до лабораторної роботи 

«Автоматизація дії учнів з новими 

лексичними одиницями». 

2 -  

 Разом (самостійна робота): 18 28  

 Тематичний контроль - 37  

 Разом: 32 100  

     

 VI  сместр    

 Кредит № 5    

Лекція 10 Навчання техніки читання. 2 -  

Практичне 

заняття 16 

Колоквіум «Суть і цілі навчання 

читання». 
2 7  

Лабораторна 

робота 4 
Навчання техніки читання. 2 7  

Лекція 11 
Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності. 
2 -  

Практичне 

заняття 17 

Групова дискусія «Навчання читання як 

виду мовленнєвої діяльності». 
2 7  

 Разом (аудиторна робота): 10 21  

Самостійна 

робота 19 

Підготовка до колоквіуму «Суть і цілі 

навчання читання». 
2 7  

Самостійна 

робота 20 

Підготовка до лабораторної роботи 

«Навчання техніки читання». 
2 -  

Самостійна 

робота 21 

Підготовка до групової дискусії 

«Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності». 

2 7  

Індивідуальна 

робота 

Опанування фразами вчителя на уроці з 

англійської мови. 
12 25  

 Разом (самостійна робота): 18 39  

 Тематичний контроль - 40  

 Разом: 28 100  

 Кредит № 6    

Лекція 12 Навчання письма. 2 -  

Практичне 

заняття 18 
Групова дискусія «Навчання письма». 2 7  

Лекція 13 Навчання аудіювання. 2 -  

Практичне 

заняття 19 
Колоквіум «Навчання аудіювання». 2 7  

Лекція 14 Навчання говоріння. 2 -  

Практичне 

заняття 20 

Колоквіум «Говоріння як вид 

мовленнєвої діяльні». 
2 7  

Практичне Групова дискусія «Навчання 2 7  



заняття 21 монологічного мовлення». 

Лабораторна 

робота 5 
Навчання діалогічного мовлення 2 7  

 Разом (аудиторна робота): 16 35  

Самостійна 

робота 22 

Підготовка до групової дискусії 

«Навчання письма». 
2 7  

Самостійна 

робота 23 

Підготовка до колоквіуму «Навчання 

аудіювання». 
2 7  

Самостійна 

робота 24 

Підготовка до колоквіуму «Говоріння як 

вид мовленнєвої діяльні». 
2 7  

Самостійна 

робота 25 

Підготовка до групової дискусії 

«Навчання монологічного мовлення». 
2 7  

Самостійна 

робота 26 

Підготовка до лабораторної роботи  

«Навчання діалогічного мовлення». 
2 -  

Індивідуальна 

робота 

Методичний аналіз підручника з 

англійської мови. 
12 37  

 Разом (самостійна робота): 22 65  

 Разом: 38 100  

 Кредит № 7    

Лекція 14 Організація уроку з іноземної мови. 2 -  

Практичне 

заняття 22 

Колоквіум «Типи і структура уроків з 

ІМ». 
2 7  

Лабораторна 

робота 6 

Планування навчального процесу з 

іноземної мови. 

 

2 7  

 Разом (аудиторна робота): 6 14  

Самостійна 

робота 27 

Підготовка до колоквіуму «Типи і 

структура уроків з ІМ». 
2 7  

Самостійна 

робота 28 

Підготовка до лабораторної роботи  

«Планування навчального процесу з 

іноземної мови». 

 

2 -  

Індивідуальна 

робота 
Підготовка плану-конспекту уроку. 14 35  

 Разом (самостійна робота): 18 42  

 Тематичний контроль - 44  

 Разом: 24 100  
 

 


