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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Методика викладання китайської мови” для 

студентів 3 курсу (денної та заочної форми навчання, 1-ої іноземної мови)складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки за напрямом  

бакалавр  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності 035 Філологія  

спеціалізації східні мови і літератури 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання китайської мови” є створення 

теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок викладацької 

діяльності. Курс спрямований на викладення основ загальної методики навчання китайської мови 

відповідно до “Концепції педагогічної освіти”, схваленої колегією Міністерства освіти України 22 грудня 

1998 року. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних  дисциплін (психології, лінгвістики, 

дидактики, педагогіки), адже викладацька компетенція потребує не тільки високого практичного рівня 

мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей навчання іноземних 

мов. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання китайської мови” є  

ознайомлення студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов; розкриття суті складових 

частин і засобів сучасної методики як науки; формування професійно-методичних вмінь, необхідних для 

роботи в галузі навчання іноземних мов; залучення майбутніх вчителів до роботи на засадах гуманізації 

освіти в умовах входження в європейську зону; формування необхідної теоретичної бази знань для 

написання магістерських робіт та закладення підвалин для можливого продовження дослідницької роботи 

майбутніх фахівців. 

 

1.3. Кількість кредитів-2  

 

1.4. Загальна кількість годин-108  

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2016/2017-й 2016/2017-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекції 

 32год. 32 год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 
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 76год.  76год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної  програми студенти повинні досягти таких результатів 

навчання:  

знати: основні принципи освіти та державний стандарт з іноземної мови; сучасні вимоги до 

кваліфікації викладача іноземної мови; методи, технології та стратегії навчання іноземних мов;                           

вміти: організувати теоретичне дослідження у галузі методики. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

6-й семестр 

 Розділ 1. Основи методики викладання китайської мови в ЗОШ 

Тема 1. Методичні принципи навчання китайській мові. 

Тема 2. Мета навчання , шляхи та засоби їхнього досягнення. 

Тема 3. Система методів та засобів , що забезпечують найбільш ефективні шляхи 

засвоєння знань та набуття вмінь і навичок. 

Тема 4. Основні принципи побудови уроку китайської мови. 

Тема 5. Співвідношення різноманітних видів роботи (вправ) на заняттях з китайської 

мови. 

Тема 6. Двохсторонній переклад – ефективний вид роботи при підготовці перекладачів-

професіоналів. 

Тема 7. Основні методичні вимоги до написання підручників (посібників) з китайської 

мови. 

Тема 8. Освітня та виховна функція навчання китайській мові. 

Тема 9. Специфічні методичні помилки молодих викладачів при навчанні китайській мові. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 108 32          76 108 32    76 

6й семестр 

Розділ 1 

Тема 1. Методичні 

принципи навчання 

китайській мові. 

12 2    9 12 2    9 

Тема 2. Мета 

навчання , шляхи та 

засоби їхнього 

досягнення. 

 

12 4    9 12 4    9 

Тема 3. Система 

методів та засобів , 

що забезпечують 

найбільш ефективні 

шляхи засвоєння 

знань та набуття 

12 4    8 12 4    8 
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вмінь і навичок. 

 

Тема 4. Основні 

принципи побудови 

уроку китайської 

мови. 

 

12 4    8 12 4    8 

Тема5. 

Співвідношення 

різноманітних видів 

роботи (вправ) на 

заняттях з 

китайської мови. 

 

12 4    8 12 4    8 

Тема 6. 

Двохсторонній 

переклад – 

ефективний вид 

роботи при 

підготовці 

перекладачів-

професіоналів. 

 

12 4    8 12 4    8 

Тема 7. Основні 

методичні вимоги 

до написання 

підручників 

(посібників) з 

китайської мови. 

 

12 4    8 12 4    8 

Тема 8. Освітня та 

виховна функція 

навчання китайській 

мові. 

 

12 4    8 12 4    8 

Тема 9. Специфічні 

методичні помилки 

молодих викладачів 

при навчанні 

китайській мові. 

12 2    10 12 2    10 

Усього годин                   

 

108 

 

             

32    76  32    76 

 

 

 

 

 

 

4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 Методичні принципи навчання китайській мові. 

 

4 

2 Мета навчання , шляхи та засоби їхнього досягнення. 

 

4 

3 Система методів та засобів , що забезпечують найбільш ефективні 

шляхи засвоєння знань та набуття вмінь і навичок. 

 

4 

4 Основні принципи побудови уроку китайської мови. 

 

4 

5 Співвідношення різноманітних видів роботи (вправ) на заняттях з 

китайської мови. 

 

4 

6 Двохсторонній переклад – ефективний вид роботи при підготовці 

перекладачів-професіоналів. 

 

4 

7 Основні методичні вимоги до написання підручників (посібників) 

з китайської мови. 

 

2 

8 Освітня та виховна функція навчання китайській мові. 

 

2 

9 Специфічні методичні помилки молодих викладачів при навчанні 

китайській мові. 

 

2 

10 Тематична контрольна робота 2 

Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кільк

ість 

годин 

1 Підбір мовного матеріалу з практичної граматики, враховуючи 

ситуативно-тематичний аспект 

8 

2 Планування навчального процесу 8 

3 Пояснення лексичного та граматичного матеріалу 8 

4 Робота над темою та текстом 8 

5 Підбір прийомів та видів роботи в аудиторії та вдома 8 

6 Вправи для навчання аудіюванню 8 

7 Структура підручника (посібника) 9 

8 Основні види робіт, що дозволяють формувати світогляд, моральні та 

естетичні погляди та ідеали студентів 

9 

9 Специфічні методичні помилки молодих викладачів при навчанні 

китайській мові 

10 

Разом 76 

 

6. Індивідуальні завдання 

 Програмою не передбачено 

 

 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування.  
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2. Метод письмового контролю: контрольна робота, переклад, письмовий іспит, усний 

іспит.  

3. Метод самоконтролю.  

                                                                        

8. Схема нарахування балів 

 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні 

семестрового екзамену або залікової роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

(залікова 

робота) 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 30 -  40 100 

30         

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

 

1.Chaofen Sun. Chinese: A Linguistic Introduction. New York: Cambridge University Press, 

2006. - 234p. 

2. Halliday M.A.K. Studies in Chinese Language (Volume 8): Continuum,2005, -384 ISBN: 

0-8264-5874-2 Studies in Chinese Language, the eighth volume in the Collected Works of 

Professor M. A. K. Halliday. 

3.Li S. New Slang of China. New World Press, 2000. - 357 p. 

4.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студ. вузів /    

[С.Ю.Ніколаєва, О.Б. Бігич, Н.О. Бражник, С.В. Гапонова, Г.А. Гринюк, Т.І. Олійник, К.І. Онищенко, 

О.П.Петращук, Л.А. Сажко; ред.: К.І. Онищенко]. –– К. : Ленвіт, 1999. –– 319 c. –– Бібліогр.: с. 306–316.  

 5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студ. вузів / 

[С.Ю.Ніколаєва, О.Б. Бігич, Н.О. Бражник, С.В. Гапонова, Г.А. Гринюк, Т.І. Олійник, К.І. Онищенко, 

О.П.Петращук, Л.А. Сажко; ред.: К.І. Онищенко]. –– К. : Ленвіт, 2005. –– 328 c. 

6. Дёмина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка «Восточная литература» РАН, 

М., 2006, - 88 стр.  

7.Гу Байлинь. К вопросу об отборе лексики и формирования  китайско-русского словаря. 

Сборник "Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXII. Языкознание в Китае", 

"Прогресс", Москва, 1989 г., -стр. 191-201.  
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8.Хуа Ли. Китайская красота и русское прекрасное. Китайская красота и русское 

прекрасное \ Хуа Ли \\ Русская речь. - 2006, № 4. - С.74-80.  

9.У Кэли. Новое в составлении двуязычных словарей. Сборник "Новое в зарубежной 

лингвистике. Выпуск XXII. Языкознание в Китае", "Прогресс", Москва, 1989 г., стр. 180-

190.  

10.Хаматова А.А. Словообразование современного китайского языка. Министерство 

образования Российской Федерации. Дальневосточный Государственный университет. 

Восточный институт. "Муравей", Москва, 2003, - 222с.  

11.Чжао Юаньжэнь. Сборник научных статей по лингвистике.  "Шанву", 2002 г.,- 923стр. 

 

Допоміжна література 
 

1.Артемов В.А. Психология наглядности при обучении иностранным языкам // Преподавание 

иностранных языков. Теория и практика. –– М. : Наука, 1971. –– 270 с. –– С. 120–138. 

2. Бухбиндер В.А. Работа над лексикой // Основы методики преподавания иностранных языков. –– К. : Вища 

школа, 1986. – С.159–179. 

3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / Зимняя И.А. –– М. : Просвещение, 

1991. –– 222 с. — (Библиотека учителя иностранного языка). 

4. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови ; [перекл. та адаптація Л.В. Биркун]. –– 

Oxford: Oxford Univ. Press, 1998. –– 48 c.  

5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник]. –– К. : Ленвіт, 1999. – 320 с. 

6. Методика обучения иностранным языкам в средней школе : учебник / [Гез Н.И., Ляховицкий М.В., 

Миролюбов А.А. и др.]. –– М. : Высш. школа, 1982. –– 373 с.  

7. Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам : [монография] / Николаева С.Ю. –– К. : 

Вища школа, 1987. –– 140 с. 

8. Общая методика обучения иностранным языкам : хрестоматия / сост. А.А. Леонтьев. –– М. : Рус. Язык, 1991. 

–– 360 с. 

9. Основы методики преподавания иностранных языков : учебник / [под ред. В.А. Бухбиндера, В. Штрауса]. –– 

К. : Вища школа, 1986. – 335 с. 

10. Пассов Е.И. Методическое мастерство учителя иностранного языка // Иностр. яз. в школе, 1984. –– № 6. ––                     

С. 24–29. 

11. Плахотник В.М. Навчання іноземних мов у середній школі: концепція та її реалізація // Іноземні мови, 1995.                 

–– № 1. –– С.9–12. 

12. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Пассов Е.И. –– [2-e изд.]. 

— М. : Просвещение, 1991. — 223 с. — (Библиотека учителя иностранного языка). — ISBN 5-09-000707-

1. 

13. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., 

Сахарова Т.Е. –– М. : Просвещение, 1991. — 287 с. — (Библиотека учителя иностранного языка). —                         

ISBN 5-09-001029-3. 

14. Скляренко Н.К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе : [пособие для учителя] 

/ Скляренко Н.К. –– К.: Рад. школа, 1988. –– 156 с. 

15. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] /                                           

[под ред.: Климентенко А.Д., Миролюбова А.А.]. — М.: Педагогика, 1981. –– 456 с. 

16. Воловик А.В. Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам: Из опыта зарубежной 

методики / Воловик А.В. –– М. : Просвещение, 1988. –– 98 с. 

17. Готтсданлер Р. Основы психологического эксперимента / Готтсданлер Р. [пер. с англ.]. –– М. : Изд-во 

МГУ, 1982. –– 565 с. 

 Готтсданлер Р. Основы психологического эксперимента / Готтсданлер Р. [пер. с англ.]. –– М. : 

Издательство “Академия”, 2005. –– 367 с. 

18. Зимняя И.А. Лингво-психология речевой деятельности / Зимняя И.А. –– Российская академия 
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10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1.       http://qiaojiao.narod.ru/  

2. http://www.multikulti.ru/Chinese   

3. http://orientaler.com   

4. http://shu-ba.ru   

5. http://forum.vostokopedia.ru/  

6. http://yazyk.wallst.ru/mirkit   

7. http://chinesepoetry.e-burg.ru   

8. http://www.lingvochina.ru   

9. http://orientaler.com/satabhava/index.htm   

10. http://www.rti.org.tw/Russian/chinese/chinese_index.htm   

11. http://www.philology.ru/linguistics4.htm   

12. http://www.kogo.narod.ru   

13. http://cabal.ru/world/china.html   

14. http://pvost.org/ 

15. http://yazyk.net   

16. http://www.skazka.com.ru/people/kitay/kitay.html   

17. http://baruchim.narod.ru   

 

 


