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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни “Методика навчання іноземних мов” складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
магістрів/спеціалістів, спеціальності (напряму) 6.020303 філологія, спеціалізації  «германські 
мови і літератури (переклад включено)” 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання іноземної мови у вищій школі” 
є створення теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок 
викладацької діяльності. Курс спрямований на викладення основ загальної методики навчання іноземних 
мов у вищих 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 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання іноземної мови у вищій 
школі” є  ознайомлення студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов, розкриття суті 
складових частин і засобів сучасної методики вищої школи як науки, формування професійно-
методичних вмінь, необхідних для роботи в галузі навчання іноземних мов в умовах входження в 
європейську зону у відповідності до Болонського процесу; формування необхідної теоретичної бази знань 
для написання магістерських робіт та закладення підвалин для можливого продовження дослідницької 
роботи майбутніх фахівців. 

 
1.3. Кількість кредитів 

Кількість кредитів складає 3 
 

1.4. Загальна кількість годин 
 Загальна кількість годин складає 90 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

 6-й 
Семестр 

 11-й  
Лекції 

 12 год. год. 
Самостійна робота 

  78 год. год. 
 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 

таких результатів навчання: у результаті вивчення даного курсу студент повинен знати основні принципи 
освіти та державний стандарт з іноземної мови; сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови; 
методи, технології та стратегії навчання іноземних мов в вищій школі; вміти: організувати теоретичне 
дослідження у галузі методики. 



 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Методичні основи викладання іноземних мов у вищій школі. 
Тема 1. Завдання, цілі, принципи, методи та засоби навчання у ВШ. 
Тема 2. Порівняльна характеристика методів навчання  
Розділ 2. Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі  
Тема 1. Поняття інтенсифікації та оптимізації навчання у вш.  
Тема 2. Індивідуальні стратегії ефективного навчання.  
Розділ 3. Технології викладання іноземних мов у вищій школі. 
Тема 1. Навчання лексики. Навчання фонетики. 
Тема 2. Навчання граматичного матеріалу. 
Розділ 4. Методичні основи організації тестового контролю знань. 
Тема 1. Функції тестового контролю. Види тестів. 
Тема 2. Види тестових завдань. 
Розділ 5. Навчання конструктивного вирішення конфліктів в системі освіти. 
Тема 1.  Поняття конфлікту. Види конфліктів. 
Тема 2. Стратегії реагування на конфліктні ситуації.   
Розділ 6. Основи проведення психологічного експерименту 
Тема 1. Функції, види , форми психологічного експерименту . 
Тема 2. Аналіз результат психологічного експерименту. 
 

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 
Розділ 1. Методичні основи викладання іноземних мов у вищій школі. 

Тема 1. Завдання, 
цілі, принципи, 
методи та засоби 
навчання у ВШ. 

       1    7 

Тема 2. Порівняльна 
характеристика 
методів навчання  

       1    6 

Разом за розділом 1        2    13 
Розділ 2. Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі 

Тема 1. Поняття 
інтенсифікації та 
оптимізації 
навчання у вш. 

       1    7 

Тема 2. . 
Індивідуальні 
стратегії 
ефективного 
навчання.  

       1    6 

Разом за розділом 2        2    13 
Розділ 3. Технології викладання іноземних мов у вищій школі. 

 
 

Тема 1. Навчання        1    7 



лексики. Навчання 
фонетики. 
Тема 2. Навчання 
граматичного 
матеріалу. 

       1    6 

Разом за розділом 3        2    13 
 

Розділ 4. Методичні основи організації тестового контролю знань. 
Тема 1. Функції 
тестового контролю. 
Види тестів. 

       1    7 

Тема 2. Види 
тестових завдань. 

       1    6 

Разом за розділом 4        2    13 
Розділ 5. Навчання конструктивного вирішення конфліктів в системі освіти. 

Тема 1. Поняття 
конфлікту. Види 
конфліктів.  

       1    7 

Тема 2. Стратегії 
реагування на 
конфліктні ситуації   

       1    6 

Разом за розділом 5        2    13 
Розділ 6. Основи проведення психологічного експерименту 

Тема 1. Функції, 
види, форми 
психологічного 
експерименту . 

       1    6 

Тема 2.  
Аналіз результат 
психологічного 
експерименту. 

       1    7 

Разом за розділом 6        2    13 

Усього годин  
       12    78 

 
4. Завдання для самостійної робота 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
Годин 

1 Підготовка до лекцій та семінарів, робота з конспектом та 
теоретичною літературою.  

39 

2 Робота з методичними матеріалами 39 
 Разом  78 

 
5. Методи контролю 

• опитування  
• спостереження 
• співбесіда 
• анкетування 
• тестування 
• залік 

                                                                        



6. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1-3 Розділ 4-6 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

         
20  20  20   40 100 

 
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 
 
 

7. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Методика навчання іноземних мов //С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Біг іч та ін.  – К.: Ленвіт, 2005. – 
328 с.  

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

Преподавание иностранных языков. Теория и практика. – М: Наука, 1971. – 270с. – 
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. – М.: 
Просвещение, 1991. – 222 с. 

4. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови//Перекл. Та 
адаптація Л.В. Биркун.- Oxford:Oxford Univ.Press, 1998.-48c.  

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

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

7. Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография.- 
К.: Вища школа, 1987.–140с. 

8. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия/Сост. А.А. 
Леонтьев.-  М.:Рус. Язык, 1991.-360с. 

9. Основы методики преподавания иностранных языков: Учебник/Под ред. В.А. 
Бухбиндера, В. Штрауса.- К.:Вища школа, 1986.-335с. 

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. – М.: 
Просвещение, 1991. – 223 с. 

13. Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: 
Просвещение, 1991. – 287 с. 

14. Скляренко Н.К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе: 
Пос. для учителя. – К.: Рад. школа, 1988. – 156 с. 

15. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / 
Под ред. Климентенко А.Д., Миролюбова А.А.— М.: Педагогика, 1981.-455с. 

16. Воловик А.В. Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам: Из 
опыта зарубежной методики. - М: Просвещение, 1988. – 98 с. 

17. Готтсданлер Р. Основы психологического эксперимента: Пер. с англ. – М.: Изд – во 
МГУ, 1982. – 565 с. 

18. Зимняя И.А. Лингво-психология речевой деятельности. – М.: Московский 
психолого-социальный институт, Воронеж: Модек, 2001. – 43 с. 

19. Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення: (На мат. англ. 
мови). – К.: Рад. школа, 1978. – 128 с. 

20. Скалкин В.Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: Пос. для 
учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 128 с. 

21. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи: (На мат. англ. яз.) – К.: Рад. школа, 
1989. – 156 с. 

22. Черноватый Л.Н. Психолингвистические основы теории педагогической 
грамматики. – Х.: Основа, 1992. – 241 с. 

23. Hill L.A. English Language Teaching Games. – London: Evans, 1974. – 220 p. 
24. Linder C. Oral Communication Testing. – Skokio (Ill.): National Textbook Company, 

1977. – 139 p. 
 

8. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  
інше методичне забезпечення 

 
1. http://uk.wikipedia.org 
2. www.univer.kharkov.ua 
3. www.encyclopediabritannika.co.uk 
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