
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Тип дисципліни 

Рівень вищої освіти 

Мова викладання 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна 

Вибіркова 

Перший (бакалаврський) 

Українська / англійська 

4,0 

Денна/заочна 

 

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

кваліфіковано застосовувати сучасні підходи, принципи, методи, технології, прийоми і засоби 

навчання учнів іноземної мови; аналізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів; вирішувати 

завдання виховання учнів засобами іноземної мови; добирати підручники та посібники; 

прогнозувати труднощі засвоєння учнями мовного та мовленнєвого матеріалу; вивчати та 

узагальнювати інноваційний досвід вчителів у галузі навчання іноземних мов; планувати та творчо 

конструювати навчально-виховний процес; раціонально організовувати комунікацію з учнями на 

уроці; створювати сприятливий психологічний клімат, який дозволяє учням розкривати свої 

індивідуальні можливості; критично оцінювати та аналізувати результати власної педагогічної 

діяльності, знаходити шляхи і способи її удосконалення. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Методика як самостійна педагогічна наука та її зв'язок іншими 

науками. Психологічні, лінгвістичні, дидактичні та методичні основи навчання іноземних мов. 

Професійна компетентність та майстерність вчителя іноземної мови у контексті вимог Нової 

української школи. Цілі, зміст, форми, методи і технології навчання іноземної мови (або мови 

національної меншини України) в загальній (профільній) школі. Методика навчання мовних та 

мовленнєвих аспектів іноземної мови. Методика організації навчально-виховного процесу засобами 

іноземної мови з широким використанням інформаційних ресурсів. Диференціація й індивідуалізація 

навчання іноземної мови. Контроль та засоби діагностики у навчанні іноземної мови учнів. 

 

Запланована навчальна діяльність: не менше 1/3 від загальної кількості годин. 
 

Форми (методи) навчання: інтерактивні лекції та практичні заняття з елементами проблемності, 

вербальні методи (розповідь, пояснення, бесіда), проблемні (мозковий штурм, дискусія, обговорення, 

коментар, кейси, «коло ідей»), ігрові (ситуаційне моделювання, рольові та ділові ігри, імітаційний 

тренінг), наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі, міні-уроки, майстер-класи 

індивідуальні творчі міні-проекти. 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, усні доповіді та презентації 

результатів індивідуальних досліджень, міні-тести, тестування. 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Вид.2-е, 

випр. і перероб. / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с. 

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підруч. / Л. С. Панова, 

І. Ф. Андрійко, С В. Тезікова [та ін.]. – Київ : Академія, 2010. – 327 с. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4695 
 

Викладач: доктор педагогічних наук, професор Бідюк Н. М. 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4695

