
Опис вибіркової навчальної дисципліни 

 

Код та назва дисципліни 
1-ф01-21_Методика викладання основної 

іноземної мови 

Рекомендується для галузі знань 
(спеціальності, освітньої програми) 

035 Філологія ОП Англійська та друга західноєвропейська мови і 

літератури;  014 Середня освіта ОП Середня освіта 

Кафедра  англійської філології 

П.І.П. НПП (за можливості) Доц. Сафонова Н.А., доц.. Анісімова А.І., доц. Пахомова О.В.   

Рівень ВО  Перший (бакалаврський)   

Курс, семестр (в якому буде викладатись)  4 курс (7 семестр) 

Мова викладання  Англійська, українська 

Пререквізити (передумови 

вивчення дисципліни) 
1 

 Знати термінологію, методи дослідження, психологічні особливості 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, головні аспекти 

педагогічної майстерності, праці найбільш видатних педагогів. 

Що буде вивчатися 

 Студентам буде запропоновано до вивчення широку теоретичну базу, 

що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання 

іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку 

особистості; ознайомлення з найбільш відомими методичними 

напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання 

іноземній мові,  формування вміння творчо застосовувати свої знання 

на практиці з урахуванням конкретних умов.  

Чому це цікаво/треба вивчати 

 Студент матиме можливість на базі засвоєних теоретичних знань 

розвивати власне творче методичне мислення, яке допоможе у 

вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у 

навчально-виховному процесі з іноземної мови у школі. 

Чого можна навчитися (результати 

навчання) 

 Студент матиме змогу орієнтуватися у сучасних  

тенденціях розвитку мови; чітко і правильно розуміти сутність взаємодії мови 

та суспільства, знати основні форми існування мови, механізми та проблеми 

мовної політики, особливості реалізації соціальних факторів у мові, мовні 

маркери соціального статусу людини. 

 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 
(компетентності) 

 Студент буде орієнтуватися у практичних соціолінгвістичних проблемах, 

правильно сприймати й аналізувати соціолінгвістичні явища, 

визначати поняття та проблеми, пов’язані з соціолінгвістикою (тип мовної 

особливості; особливості мовної політики; стан і статус мовних одиниць 

тощо); уміти дискутувати щодо 

проблемних питань сучасної соціолінгвістики; залучати соціолінгвістичні 

дані до фахових досліджень 

Інформаційне забезпечення  Електронна бібліотека викладача, інтернет ресурси, методичні розробки. 

Види навчальних занять  
(лекції, практичні, семінарські, 

лабораторні заняття тощо) 

 Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю  диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів 
 

45 

Мінімальна кількість здобувачів 
(тільки для мовних та творчих 

дисциплін) 
 

 



 


