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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Сучасні методики викладання іноземних мов” складена відповідно до 

освітньо–професійної (освітньо–наукової) програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо–

кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. 

 

спеціальності (напряму):     035 “Філологія” 

спеціалізації:         германські мови і література 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні 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. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасні методики викладання іноземних мов” є набуття 

студентами знань сучасних методик викладання іноземних мов.  

 

 1.3. Кількість кредитів - 2 

 

1.4. Загальна кількість годин - 72 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна 

 

Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

5-й 

Семестр 

9-й 

Лекціїї 

10 год. 

Самостійна робота 

62 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

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. Тематичний план навчальної дисципліни 

9 семестр 

 

Розділ 1. Тематичний блок 1. 

Тема 1. Історія методики викладання іноземних мов. Комунікативна методика. Проектна методика.  

Тема 2. Інтенсивна методика. Діяльнісна методика. Спільні риси чотирьох методик. Позитивні і негативні сторони 

чотирьох методик. 

Тема 3. Огляд загальних методів навчання іноземних мов. Перекладні методи. Прямі методи. Усний метод Гарольда 

Пальмера. Аудіо-лінгвальний метод. Аудіо-візуальний метод.  



Тема 4. Методична система навчання читання Майкла Уеста. Метод повної фізичної реакції. Драматико-педагогічний 

метод. “Мовчазний” метод. Груповий метод. 

Тема 5. Методика використання гри на уроках іноземної мови. 

  
3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

  Кількість годин 

  Заочна форма навчання 

Усього Л П ІНД СР  

  9 СЕМЕСТР 

  Розділ 1 

Тематичний блок 1 

Тема 1. Історія методики викладання іноземних мов. 

Комунікативна методика. Проектна методика.  
14 2 - - 12  

Тема 2. Інтенсивна методика. Діяльнісна методика. 

Спільні риси чотирьох методик. Позитивні і 

негативні сторони чотирьох методик. 

14 2 - - 12  

Тема 3. Огляд загальних методів навчання 

іноземних мов. Перекладні методи. Прямі методи. 

Усний метод Гарольда Пальмера. Аудіо-

лінгвальний метод. Аудіо-візуальний метод.  

16 2 - - 14  

Тема 4. Методична система навчання читання 

Майкла Уеста. Метод повної фізичної реакції. 

Драматико-педагогічний метод. “Мовчазний” 

метод. Груповий метод. 

14 2 - - 12  

Тема 5. Методика використання гри на уроках 

іноземної мови. 
14 2 - - 12  

Разом за розділом 1 72 10 - - 62  

Разом за 9 семестр 72 10 - - 62  

 

4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

 9 семестр 

Розділ 1 

 

1.1. 
Тема 1. Історія методики викладання іноземних мов. Комунікативна 

методика. Проектна методика.  

2 

1.2. 
Тема 2. Інтенсивна методика. Діяльнісна методика. Спільні риси 

чотирьох методик. Позитивні і негативні сторони чотирьох методик. 

2 

1.3. 

Тема 3. Огляд загальних методів навчання іноземних мов. Перекладні 

методи. Прямі методи. Усний метод Гарольда Пальмера. Аудіо-

лінгвальний метод. Аудіо-візуальний метод.  

2 

1.4. 

Тема 4. Методична система навчання читання Майкла Уеста. Метод 

повної фізичної реакції. Драматико-педагогічний метод. “Мовчазний” 

метод. Груповий метод. 

2 

1.5. Тема 5. Методика використання гри на уроках іноземної мови. Тест. 2 

 Разом за 9 семестр 10 

 Усього 10 

 

 

 

 

 



5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

9 семестр 

1 
Ознайомлення з історією методики викладання іноземних мов. Огляд 

комунікативної методики та проектної методики.  
12 

2 

Загальний огляд інтенсивної та діяльнісної методик. Пошук в 

електронних джерелах спільних рис чотирьох методик та розгляд 

позитивних і негативних сторін чотирьох методик. 

12 

3 

 

Засвоєння загальних методів навчання іноземних мов. Перегляд 

перекладних методів, прямих методів, усного методу Гарольда 

Пальмера, аудіо-лінгвального методу та аудіо-візуального методу.  

164 

4 

Пошук в електронних джерелах матеріалу з методичної система 

навчання читання Майкла Уеста. Перегляд методу повної фізичної 

реакції, драматико-педагогічного методу, “мовчазного” методу та 

групового методу. 

12 

5 
Засвоєння методики використання гри на уроках іноземної мови. 

Підготовка до підсумкового тесту. 
12 

Разом  за 9 семестр 62 

Разом за навчальний рік 62 

 

6. Методи контролю 

 Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  

 Метод письмового контролю: письмові відповіді на запитання).  

 Метод тестового контролю. 

 Метод самоконтролю. 

 

 7. Схема нарахування балів за 9 семестр  

 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену або 

залікової роботи 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Екзамен 

(залікова 

робота) 
Сума 

Тематичний блок № 1 

(20 балів – відвідування лекцій, 40 балів – поточна 

успішність студента) 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

60 

 

 

40 

 

 

100      

   

Т1, Т2 ... Т5 – теми тематичного блоку. 

 

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 



У тесті на множинний вибір, який містить 10 питань, за кожну вірну відповідь студент отримує 4 бали, таким чином 

загальна сума становить 40 балів. Ще 20 балів нараховується за відвідання лекцій протягом тематичного блоку. 

Загальна кількість балів за тематичний блок –– 60.  

 На заліку тест складається з 20 питань, вірна відповідь на кожне з яких становить 2 бал. Максимальна кількість 

балів, яку студент може отримати на заліку –– 40. 

 Максимальна кількість балів за семестр –– 100. 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування тематичного блоку –– 50%. 

Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 50 % учбового матеріалу. 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна література 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або у електронній версії) 

 

Базова 

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. 

3. 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. – ІSBN 966-7043-11-8. 

 

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. 
 
 

9. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
 
1. http://uk.wikipedia.org 

2. www.univer.kharkov.ua 

3. www.encyclopediabritannika 

 

 


