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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови 
Юридична адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 7–72, контактний телефон: (057) 707–55–66.  

Електронна адреса для листування (e–mail): metodengl@karazin.ua ________________________________________________________________________ 
 

Анотація навчальної дисципліни: “Cучасні методики викладання іноземних мов”  
для студентів 5 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного університету                                     
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп студентів: (1) ЯА–51(52), ЯА–51А(52А);                
(2) ЯН–51; (3) ЯФ–51; напрям підготовки: 035 “Філологія”; (1) шифр і назва спеціалізації: англійська мова, (2) шифр і назва 
спеціалізації: німецька мова; (3) шифр і назва спеціалізації: французька мова. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців з галузі знань 03 –– “Гуманітарні науки”: 6.020303 –– “бакалавр”.  
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри методики та практики 
викладання іноземної мови Птушка Анастасія Сергіївна. 

Програма навчальної дисципліни “Cучасні методики викладання іноземних мов” складена відповідно до освітньо–
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо–кваліфікаційним рівнем 
“бакалавр”. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Cучасні методики викладання іноземних мов” є набуття 

студентами теоретичних знань і формування соціокультурної, а також комунікативної компетенції і здійснення в процесі 
навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Cучасні методики викладання іноземних мов” є набуття 
студентами знань сучасних методик викладання іноземних мов.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання:  

знати: об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади курсу, основні поняття та коло проблем 
сучасних методик викладання іноземних мов. 

вміти: розуміти і вживати широкий спектр термінологічних одиниць методик викладання іноземних мов та обирати 
необхідні й найбільш оптимальні методики  викладання іноземних мов. 

2. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література, видана в Україні 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  
або у електронній версії) 

1.  Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. 
C.Ю.Ніколаєвої. — Київ. –– Київський національний лінгвістичний університет. –– Видавництво “Ленвіт”, 1999. 
— 320 с. 

Базова література, видана за кордоном 
1.  Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / Стронин М.Ф. –– М. :1981. –– 112 с. 
2.  Maley A. Technique in Language Learning. –– Cambridge University Press, 1978. –– 140 p. 

Допоміжна література  
(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  

або у електронній версії) 
1.  Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / К. Ливингстоун –– М. : Высшая школа, 1988. –– 
169 с. 
2.  Milter G.A. Language and Communication. –– New York, Toronto, London; McGraw –– Hill Book Company, 1963. –– 
185 p. 

3. Інформаційні ресурси 
1. http://uk.wikipedia.org 
2. www.encyclopediabritannika 
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