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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Метолика викладання іноземної мови у ЗОШ” 
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 
бакалавр «Мова і література, переклад (французька)» 
 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 
 
спеціалізації романські мови та літератури (переклад включно) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є створення теоретичної бази, 
необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок викладацької 
діяльності. Курс спрямований на викладання основ загальної методики навчання 
іноземних мов у середніх навчальних закладах. 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: 

1) Ознайомлення студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов, розкриття 
суті складових частин і засобів сучасної методики як науки, формування професійно-
методичних навичок та вмінь, необхідних для роботи в галузі навчання іноземних мов в 
умовах входження в Європейську зону у відповідності до Болонського процесу. 
2) Формування необхідної теоретичної бази знань для написання бакалаврських та 
магістерських робіт та закладення основ для можливого продовження дослідницької 
роботи майбутніх фахівців. 
 

 1.3. Кількість кредитів: 3. 
 
1.4. Загальна кількість годин: 90. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
3й 3-й 

Семестр 
6-й 6-й 

Лекції 
32 год.  10 год. 

Самостійна робота 
58 год. 80 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: основні принципи освіти та державний стандарт з іноземної мови; сучасні 

вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови; методи, технології та стратегії навчання 
іноземних мов у середніх навчальних закладах; 

вміти: організувати теоретичне дослідження в галузі методики. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов. Державний 
освітній стандарт з іноземної мови. Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя 
іноземної мови. Навчання граматичного матеріалу. 

Тема 2. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками. 
Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. Навчання 
лексичного матеріалу. 

Тема 3. Система навчання іноземної мови. Цілі навчання. Принципи навчання. 
Методи навчання. Засоби навчання. Навчання аудіювання. 

Тема 4. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. Проблема навичок та 
вмінь мовлення у навчанні іноземних мов. Система вправ для формування 
навичок та вмінь мовлення. Навчання говоріння. 

Тема 5. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях. Навчання 
фонетичного матеріалу. 

Тема 6. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови. Інтенсивне навчання 
іноземної мови. Контроль у навчанні іноземної мови. Позакласна робота з 
іноземної мови. Навчання читання. 

Тема 7. Методи навчання іноземних мов. Навчання письма. 
Тема 8. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов. Планування 

навчального процесу з іноземної мови. Вимоги до уроку іноземної мови. 
Типи і структура уроків іноземної мови. 

Тема 9. Особливості навчання другої іноземної мови.  
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Ступені 
загальної середньої 
освіти і навчання 
іноземних мов.  

8 2 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 2. Методика 
навчання іноземних 
мов як наука 

8 2 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 3. Система 
навчання іноземної 
мови. 

10 4 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 4. 
Лінгвопсихологічні 
основи навчання 
іноземних мов.  

10 4 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 5. 
Особливості 
навчання іноземної 
мови на різних 
ступенях.  

10 4 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 6. 10 4 - - - 6 9 1 - - - 8 
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Індивідуалізація 
процесу навчання 
іноземної мови.  
Тема 7. Методи 
навчання іноземних 
мов. 

10 4 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 8. Методи 
дослідження в 
методиці навчання 
іноземних мов.  

10 4 - - - 6 9 1 - - - 8 

Тема 9. 
Особливості 
навчання другої 
іноземної мови.  

14 4 - - - 10 18 2 - - - 16 

 Усього 
годин  

90 32 - - - 58 90 10 - - - 80 

 
4. Теми лекцій 

Денна форма/заочна форма 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних 
мов. Державний освітній стандарт з іноземної мови. Сучасні 
вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови. Навчання 
граматичного матеріалу. 

2/1 

2.  Тема 2. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з 
іншими науками. Методи дослідження в методиці навчання 
іноземних мов. Навчання лексичного матеріалу. 

2/1 

3.  Тема 3. Система навчання іноземної мови. Цілі навчання. 
Принципи навчання. Методи навчання. Засоби навчання. 
Навчання аудіювання. 

4/1 

4.  Тема 4. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. 
Проблема навичок та вмінь мовлення у навчанні іноземних мов. 
Система вправ для формування навичок та вмінь мовлення. 
Навчання говоріння. 

4/1 

5.  Тема 5. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях. 
Навчання фонетичного матеріалу. 

4/1 

6.  Тема 6. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови. 
Інтенсивне навчання іноземної мови. Контроль у навчанні 
іноземної мови. Позакласна робота з іноземної мови. Навчання 
читання. 

4/1 

7.  Тема 7. Методи навчання іноземних мов. Навчання письма. 4/2 
 Разом   32/10 

 
5. Завдання для самостійної робота 

Денна форма/заочна форма 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Підготовка до лекцій. 58/80 
 Разом  58/80 
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6. Методи контролю 
 

1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 
2. Засоби діагностики успішності навчання – тестове завдання з множинним вибором. 

                                                                       
7. Схема нарахування балів 

  
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума 

60 
(20+40) 

(відвідування лекцій та семінарів + поточна успішність) 40 100 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
протягом 
семестру 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
80-89 В добре  70-79 С 
60-69 D задовільно  50-59 Е  
1-49 FX незадовільно не зараховано 

 
8. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Л. : 
Ленвіт, 1999. – 320 с. 

2. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / Гез Н. И., 
Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др. – М. : Высшая школа, 1982. – 373 с. 

3. Основы методики преподавания иностранных языков: Учебник / Под. ред. В. А. 
Бухдиндера, В. Штрауса. – К. : Вища школа, 1986. – 335 с. 

4. Пассов Е. И. Методическое мастерство учителя иностранного языка / Е.И. Пассов // 
Иностр. Яз. в школе. – 1984. - № 6. – С. 24– 29. 

5. Плахотник В. М. Навчання іноземних мов у середній школі: концепція та її реалізація / 
В.М. Плахотник // Іноземні мови. – 1995. –  №1. – С. 9–12. 

 
Допоміжна література 

1. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам: Учебное пособие / В.А. 
Артемов. – М. : Просвещение, 1969. – 279 с. 

2. Бухбиндер В. А. Работа над лексикой / В.А. Бухбиндер // Основы методики 
преподавания иностранных языков. – К. : Вища школа, 1986. – С. 159-179. 

3. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А . Зимняя. – М. : 
Просвещение, 1991. – 222 с. 

4. Кроуфорд А.  Технології розвитку критичного мислення учнів / А. Кроуфорд, В. Саул, 
С. Метько. – Київ : Плеяди, 2006. – 217 с. 
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5. Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранним языкам: Монография / 
С.Ю. Николаева. – К. : Вища школа, 1987. – 140 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 
5.     Засоби діагностики успішності навчання   тестове завдання з множинним вибором. 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Навчальний матеріал об’єднано в 1 модуль 

Бали І 
модуль 

Бали підсумкова 
робота 

Сума балів 

60 
(20+40) 

(відвідування лекцій та 
семінарів + поточна 

успішність) 

 
 

40 

 
 

100 

Форми контролю навчальних здобутків студентів: 
 Тестове завдання з множинним вибором 

Критерії оцінювання: 
Кількість 
активних 
моментів 

Кількість штрафних балів на  
  

«A» «B» «C» «D» «E» «FX» 
20 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8  9 – 10  11 і більше 

Для зараховування модуля  необхідно виконати 50% роботи. Студент  є допущеним до 
підсумкового семестрового контролю за умови, що він набрав не менш ніж 30 балів за 1 
модуль. 
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