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1. Анотація курсу 

Дисципліна формує методичні знання, уміння і навички, необхідні для здобуття кваліфікації вчителя англійської 

мови. У межах курсу розглядаються теоретичні положення методики, сучасні підходи до навчання англійської мови; 

удосконалюються професійно-методичні вміння майбутніх учителів іноземної мови.  

 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета навчальної дисципліни – забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів до викладання 

іноземної мови у ЗСО. 
  

Завдання навчальної дисципліни: 

 сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов у ЗСО; 

 ознайомити студентів з сучасними підходами і тенденціями навчання іноземних мов; 

 сформувати у студентів професійно-методичні вміння вчителя іноземних мов (планування й організації 

навчального процесу з англійської мови у ЗСО; застосування методів, форм, прийомів і засобів навчання і 

контролю відповідно до умов і цілей навчання); 

 підготувати студентів до майбутнього професійного самовдосконалення і постійного підвищення методичної 

компетенції. 
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3. Програмні компетентності та результати навчання  

Результатом успішного завершення дисципліни є сформованість у здобувача таких програмних компетентностей і 

результатів навчання: 

Інтегральна компетентність  

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає 

застосування теорій та методів освітніх наук і характеризується комплексністю й невизначеністю педагогічних умов 

організації освітнього процесу в основній (базовій) середній школі.  

Загальні компетентності  

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність свідомо визначати цілі власного професійного й особистісного розвитку, організовувати власну 

діяльність, працювати автономно та в команді. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та критичного оцінювання інформації з різних джерел, у т.ч. 

англійською мовою. 

ЗК 5. Здатність застосовувати набуті знання та вміння в практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність критично оцінювати й аналізувати власну освітню та професійну діяльність. 

ЗК 11. Здатність використовувати цифрові технології та мультимедійні засоби в освітній і професійній діяльності в 

умовах сучасного інформаційно-комунікаційного освітнього простору. 

Фахові компетентності  

ФК 2. Здатність реалізовувати сучасні підходи до організації та здійснення освітнього процесу згідно з вимогами 

педагогіки, психології. 

ФК 3. Здатність формувати в учнів предметні (мовна, мовленнєва, соціокультурна, лінгвокраїнознавча, дискурсивна, 

стратегічна, методична) компетентності, застосовуючи сучасні підходи, методи й технології навчання англійської мови 

та світової літератури. 

ФК 4. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови та 

світової літератури.   

ФК 5. Здатність до критичного аналізу, діагностики та корекції власної педагогічної діяльності з метою підвищення 

ефективності освітнього процесу.  

ФК 7. Володіння сучасними методами, прийомами і засобами навчання англійської мови та світової літератури з 

використанням інформаційних технологій.  



ФК 8. Уміння оцінювати зміст, структурувати та організувати навчальний матеріал відповідно до вимог шкільної 

програми або робочих навчальних програм ЗВО, володіння концептуальними основами структури і змісту засобів 

навчання. 

ФК 9. Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження.  

 

Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання за освітньо-професійною програмою: 

ПРН 2. Знання сучасних філологічних й дидактичних засад навчання англійської мови та світової літератури та вміння 

творчо використовувати різні теорії й досвід (вітчизняний,  закордонний) у процесі вирішення професійних завдань. 

ПРН 3. Знання державного стандарту загальної середньої освіти, навчальних програм з англійської мови та світової 

літератури для ЗНЗ та практичних шляхів їхньої реалізації в різних видах урочної та позаурочної діяльності. 

ПРН 4. Володіння ефективними методами і прийомами викладання англійської мови та світової літератури у закладах 

середньої та вищої освіти.  

ПРН 5. Знання етичних норм, які регулюють відносини між людьми в професійних колективах. 

ПРН 6. Знання сучасних підходів до організації та здійснення освітнього процесу відповідно до психологічних 

особливостей учнів та студентів. 

ПРН 7. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів до конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

ПРН 8. Уміння аналізувати, діагностувати та корегувати власну педагогічну діяльність з метою підвищення 

ефективності освітнього процесу.  

Відповідно до програмних результатів навчання, вказаних в освітньо-професійній програмі, визначено програмні 

результати навчання освітньої компоненти «Методика викладання фахових дисциплін у закладах загальної 

середньої освіти»: 

 знання сучасних основ навчання англійської мови у ЗЗСО та вміння творчо використовувати їх у практиці 

викладання; 

 знання сучасних методів і форм викладання англійської мови та вміння застосовувати їх у відповідності до 

навчальних потреб учнів; 

 знання способів контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови; 



 уміння аналізувати та корегувати власну педагогічну діяльність з метою підвищення ефективності освітнього 

процесу;  

 володіння комунікативною мовленнєвою компетентністю з англійської мови;  

 знання шляхів підвищення кваліфікації вчителя англійської мови.  

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота 

(год.) 

3 кредити / 90 год. 10 6 29 год. (з модулю 

«Методика 

викладання 

англійської мови у 

ЗЗСО») 

 

5. Ознаки курсу 

 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

1-й 1 Спеціальність:  

014.02 Середня 

освіта 

Спеціалізація: 

014.021 Середня 

освіта (Англійська 

мова і література) 

1 обов’язкова  

компонента 

 

 

 



6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Для опанування низки завдань курсу студенту необхідно мати персональний комп’ютер / ноутбук та доступ до 

мережі Інтернет. Для викладання лекційних і практичних занять курсу викладачеві необхідно мати ноутбук, 

мультимедійний проектор та доступ до мережі Інтернет. 
  

1.  Політика курсу 

Відвідування занять є обов’язковим, для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 

100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх лекційних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної 

причини буде оцінений як FX. Здобувач вищої освіти має дотримуватися правил академічної доброчесності при 

виконанні творчих завдань (написанні доповідей, есе). Виявлення ознак плагіату в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем. Студенти зобов’язані дотримуватися строків, визначених викладачем для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. За роботи, виконані з порушенням строків, оцінка знижується. 

Викладач має забезпечити студентам можливості індивідуальної траєкторії навчання. 

7. Схема курсу 

Тиждень, дата, 

години 
(вказується 

відповідно до 

розкладу 

навчальних занять) 

Тема, план Форма навчального 

заняття, 
кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної роботи) 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Методика викладання англійської мови у ЗСО 

Тиждень 1-2 
академічних годин - 

3 

Тема 1: Фонетичний, 

граматичний і лексичний 

аспекти в методиці викладання 

англійської мови у ЗЗСО. 
1. Загальні форми, принципи та 

методи навчання іноземної мови. 
2. Навчання фонетики. 

3. Навчання граматики. 
4. Навчання лексики. 

лекційне заняття – 
2 год.; 

практичне заняття – 

1 год.; 
самостійна робота – 

6 год. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1. Опрацювати 

матеріал лекції. 
2. Підготувати аналіз 

наукової статті з 

питань навчання 

фонетики, лексики, 

граматики. 

 

 

2,5 
 

2,5 



Тиждень 3-4 
академічних годин – 

3 

Тема 2. Навчання рецептивних 

видів мовленнєвої діяльності. 
1. Основні принципи навчання 

читання. 
2. Види читання. 
3. Типи вправ для формування 

компетентності в читанні. 
4. Навчання аудіювання. 

5. Вправи для формування 

компетентності в аудіюванні. 

лекційне заняття – 
2 год.; 

практичне заняття – 

1 год.; 
самостійна робота – 

6 год. 

1, 2, 3, 4, 18, 19, 

13 
1. Опрацювати 

матеріал лекції. 

2. Мікро-викладання: 

Підготувати 

фрагмент уроку 

навчання читання 

(аудіювання). 
 

2,5 
 

2,5 

Тиждень 5-6 
академічних годин - 

4 

Тема 3. Навчання продуктивних 

видів мовленнєвої діяльності. 
1. Формування компетентності в 

діалогічному мовленні. 

2. Формування компетентності в 

монологічному мовленні. 
3. Етапи навчання письма. 

4. Система вправ для формування 

компетентності в письмі. 

лекційне заняття – 
2 год.; 

практичне заняття – 

2 год.; 

самостійна робота – 

5 год. 

1, 2, 3, 4, 5, 17 1. Опрацювати 

матеріал лекції. 

2. Мікро-викладання: 

Підготувати 

фрагмент уроку 

навчання  

діалогічного 

(монологічного) 

мовлення, письма. 

2,5 
 

2,5 

Тиждень 7-8 
академічних годин - 

3 

Тема 4. Планування та 

організація освітнього процесу з 

англійської мови у ЗЗСО. 
1. Календарне планування з 

англійської мови у ЗЗСО. 

2. Форми організації освітнього 

процесу з англійської мови. 

3. Шляхи підвищення мотивації 

учнів до вивчення англійської 

мови. 

4. Контроль в освітньому процесі 

з англійської мови. 

лекційне заняття – 
2 год.; 

практичне заняття – 

1 год.; 
самостійна робота – 

6 год. 

1, 2, 3, 12, 16 1. Опрацювати 

матеріал лекції. 
2. Виконати 

контрольну роботу 

за модулем №1. 

 

2,5 
 

10 

Тиждень 9-10 

академічних годин - 

2 

Тема 5. Самоосвіта та 

вдосконалення методичної 

компетенції сучасного вчителя 

англійської мови. 

лекційне заняття – 

2 год.; 
самостійна робота – 

6 год. 

2, 3, 18, 19, 21, 23 1. Опрацювати 

матеріал лекції. 
Скласти список 

курсів з можливістю 

2,5 

 

 



1. Шляхи вдосконалення фахової 

майстерності вчителів іноземних 

мов. 

2. Міжнародні іспити та 

сертифікати з англійської для 

вчителів. 

2.1. Teaching Knowledge Test 
2.2. Delta 

2.3. CELTA 

отримати 

сертифікати. 

Оцінити перспективи 

кожного з них. 
 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання  

9.1. Модуль 1. Методика викладання англійської мови у ЗЗСО  

Максимальна кількість балів за цей модуль – 30. 

Практичні заняття – 20 балів (поточне оцінювання усних відповідей за матеріалами лекцій; доповідей за результатами 

аналізу наукової літератури з методики викладання англійської мови; мікровикладання – розробка та проведення 

фрагментів уроків (максимально 2,5 балів за кожен вид роботи на занятті).  

Модульна контрольна робота – 10 балів (по 0,5 балів за кожну вірну відповідь). 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування модулю «Методика викладання 

англійської мови у ЗЗСО» 

 

Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 Сума балів 

Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі)  max 20 

- доповідь за матеріалами лекції 2,5 

- доповідь з представленням аналізу наукової літератури з методики викладання англійської мови 2,5 

- мікровикладання – розробка та проведення фрагментів уроків 2,5 

Контрольна робота за модулем 10 max 10 

Разом балів  30 

- участь у наукових, науково-практичних конференціях, олімпіадах; 
- підготовка наукової статті, наукової роботи на конкурс, тощо 

 max 10 

 



9.3. Критерії оцінювання за підсумковою формою контролю. 

Підсумкова форма контролю – екзамен (оцінюється від 0 до 40 балів). Екзамен включає в себе питання як з 

методики викладання англійської мови, так і питання з методики викладання зарубіжної літератури.  

Здобувачу, який не набрав прохідного мінімуму з дисципліни за результатами поточного оцінювання (20 балів) з 

навчальної дисципліни, надається можливість здачі пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного 

контролю шляхом виконання запланованих у силабусі завдань, які не були ним/нею попередньо виконані або були виконані 

незадовільно. 

У разі невиконання здобувачем жодного із обов’язкових видів навчальної діяльності (робіт), зазначених у силабусі 

освітньої компоненти, його результат оцінюються у «0» балів. Здобувач не допускається до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за поточний контроль протягом семестру становитиме менше 20 балів. 

Студенти можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань, участь у конкурсах 

наукових робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, Prometheus, 

COURSERA та ін.). 
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