
№ 
п/п 

 Тема заняття та її короткий зміст           3-В, Г шк. Дата Форма та 
методи 
проведен
ня  

Навчально-метод. 
література та 
наочність  

 Самостійна робота 
студентів 

№ 
п/п  Кількість годин                       

В
сь
ог
о 

          з  них: 
 аудит.  

Сам  

ле
кц
ія

 

С
ем

. 

П
ра
кт

. 

ла
б.
ро
б.

 

  V семестр                       
  Тема №1             3-В 3-Г        
1.2 Методика - наука про навчання іноземних 

мов. Цілі, зміст, прин-ципи навчання ІМ. 
Методи та прийоми, засоби навчання іно-
земних мов. Особливості змісту та 
методики викладання  іноземної мови у 
початковій школі за оновленою  
програмою 2018 р. 

6 2       4 03.09 06.09 лекція С.Ю. Ніколаєва "Мето-дика 
навчання І.М. в середніх 
навч. закладах", С.Роман 
Методика навчання АМ в 
поч..шк. "Структурно-логічні 
схеми,  таблиці з методики", 
Держстандарт 

А) Ознайомитись з  
Держстандартом початкової 
загальної освіти (Іноземні мови), Б) 
підготувати повідомлення за 
темами; Ознайомитись з 
Програмою, виписати цілі 
навчання, проаналізувати 
структуру та зміст програми та 
підручників. 
 проаналізувати вправи, які 
пропонують навчально - 
методичні  комплекси , 
визначити їх роль, місце та 
режим  виконання . 

 

3.4 Урок як основна форма НВП з ІМ. 
Структура і специфіка уроку ІМ. НУШ: 
реалізація державної про-грами з 
іноземних мов у по-чатковій школі. 
Особливості навчання ІМ дітей шести 
років у 1 класі НУШ . 
Система вправ для навчання іноземної 
мови у початкових класах. 

3 1       2 10.09 13.09 лекція С.Ю. Ніколаєва "Методи-
ка навчання І.М. в серед-
ніх навч. Закладах", 
С.Роман Методика 
навчання АМ в поч.шк. 
Метод. рекомендації щодо 
навчання ІМ у 1-4 класі        

Проаналізувати конспекти 
уроків за схемою. визначити 
особливості раннього 
шкільного навчання ІМ 

 

 Семінарське заняття № 1  Зміст, принципи, 
методи та прийоми і засоби навчання 
іноземної мови.  
Впровадження НМЗ початкової ос-віти в 
умовах реалізації нового Державного 
стандарту початкової загальної середньої 
освіти  щодо викладання  іноземних мов  у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
Типи та види вправ.   

2  1   1   семінар С.Ю. Ніколаєва 
"Методика навчання І.М. 
в середніх навч. 
Закладах", С.Роман 
Методика навчання АМ в 
поч. шк. науково-
методичні журнали: «ІМ в 
навчальних закладах», 
«ІМ» . 
 

опрацювати Держстандарт 
поч.освіти, опрацювати 
додаткову літературу, фахові 
журнали 
 

 

 
5.6. 

Тема №2 
Навчання основ іншомовної мовленнєвої і 

4  1  
 

    3 17.09 20.09 лекція С.Ю. Ніколаєва "Мето-
дика навчання І.М. в 

проаналізувати вправи, що 
пропонуються у підручниках 
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мовної діяльності. Формування мовленнєвих 
умінь і слухо-вимовних навичок. 
 
 

 
 
 
 
 

середніх навч. Закладах", 
С.Роман Методика 
навчання АМ в поч. шк. 
науково-методичні 
журнали: «ІМ в 
навчальних закладах», 
«ІМ» . 

для 1-4-х класів, виготовити 
наочність . 

 Лабораторна робота № 1. Показовий урок з 
навчання фонетичного матеріалу, аналіз уроку. 
 
 
 

2       1 1   Лабораторн
е заняття 

 

Журнали  Початкова 
школа. Рідна школа 

Проаналізувати фрагмент уроку 
 

 

7.8. Формування граматичних навичок 
 
 
 
Лабораторна робота №  2. Показовий урок з 
навчання граматичного матеріалу, аналіз уроку. 

4 
 
 
 
2 

1       
 
 
 
1 

3 
 
 
 

1 

24.09 27.09 лекція 
 
 
 
 

Лабораторне 
заняття 

Скляренко Н. Обучение  
устной речи, Скалкин А. 
Обучение диалогической 
речи. 
 
Журнали  Початкова 
школа. Рідна школа, 
зразки аналізу уроків 

 
написати фрагмент уроку з 
навчання грам. матеріалу, 
проаналізувати засоби 
унаочнення, аналізувати грам. 
вправи 
Проаналізувати фрагмент уроку 
 

 

9.10 Практична робота № 1: Формування  слухо-
вимовних навичок.      

3     1   2 01.10 04.10 практичне   
заняття 

науково-методичні 
журнали: «ІМ в 
навчальних закладах»,  
«ІМ». 

розробити систему вправ для 
навчання фонетики, виготовити 
наочність для проведення 
фрагменту уроку 

 

 Практична робота № 2. Фрагмент уроку з 
навчання граматики і його аналіз.     
Тематичне оцінювання          

2     1   1   практичне     
заняття 

 науково-методичні 
журнали: «ІМ в 
навчальних закладах»,  
«ІМ» . 

проаналізувати фрагмент 
уроку, скласти рекомендації 

 

11.12. Формування лексичних навичок 4 1    3 08.10 11.10 лекція С.Ю. Ніколаєва 
"Методика навчання 
І.М. в середніх навч. 
закладах" 

аналізувати прийоми і   
засоби семантизації Л.О., 
лексичні вправи у 
підручниках, скласти 
лексичні вправи 

 

 Лабораторна робота № 3. Показовий урок 
з навчання лексики та його аналіз. 

2    1 1   лаборатор
не заняття 

Журнали Початкова 
освіта, Рідна школа, 
зразки аналізу уроків 

проаналізувати фрагмент 
уроку, скласти рекомендації 

 

 
 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


13.14. Семінарське заняття № 3 "Формування 
лексичних навичок" 
Практична робота № 3 "Фрагмент уроку з 
навчання лексики. 

3 
 
2 

  1   
 
1 

  2 
 
1 

15.10 18.10 Семінар 
 
Практичне 
заняття 

література за планом 
семінару 

проаналізувати підручники 
початкової школи 
написати фрагмент уроку та 
проаналізувати його 

 

15.16
. 

Формування вмінь читання і письма. 
Формування навичок техніки читання та 
письма.  Формування умінь аудіювання. 

5 2       3 22.10 25.10 лекція С.Ю.Ніколаєва та ін. 
"Методика навчання 
І.М…", "Структурно-
логічні схеми, табли-
ці…"    Держстандарт, 
Концепція навч.І.М.       

написати фрагмент уроку з 
навчання Ч. та П., скласти  
к.р. різного призначення. 
написати фрагмент уроку з 
навчання А., аналізувати 
систему вправ за 
підручниками . 

 

17.18. Лабораторна робота № 4 Показовий урок з 
навчання читання і письма та його аналіз. 
Лабораторна робота № 5 Показовий урок з 
навчання говоріння. 
Аналіз уроку іноземної мови 

 5       
 
 
 
 
 

2  3 29.10 01.11 лаборатор
не заняття 

Журнали Початкова 
освіта, Рідна школа, 
зразки аналізу уроків 

оформити щоденник 
спостережень, проаналізувати 
фрагмент уроку; написати 
фрагмент уроку; 
зробити аналіз уроку 

  

19.20
. 

Практична робота № 4 Фрагмент уроку з 
навчання читання і письма. 
Практична робота № 5 Фрагмент уроку з 
навчання аудіювання. 
Тематичне оцінювання 

4     2    2 05.11 08.11 практичне 
заняття 

И.А.Зимняя 
"Психология обучения 
ин. яз.", навчальні 
програми 

розробити систему вправ для 
навчання читання та письма, 
виготовити наочність для 
проведення фрагменту уроку 
проаналізувати фрагмент 
уроку, скласти рекомендації 

 

21.22. Формування вмінь говоріння. 
 

4 2    2 12.11 15.11 лекція Методика викладання 
іноземних мов у серед-
ніх навчальних закла-
дах: Підручник. 
С.Ю.Ніколаєвої. 

дібрати приклади навчально-
мовленнєвих та 
комунікативних завдань, 
підготуватись до 
семінару;написати фрагмент 
уроку 

 

23.24. Практична робота № 6 Фрагмент уроку з 
навчання діалогічного та монологічного 
мовлення. 

3     1    2 19.11 22.11 практичне 
заняття 

Скалкин "Обучение 
диалогической  речи" 

проаналізувати фрагмент  

 Семінарське заняття № 4. Формування 
мовленнєвих вмінь. 

2   1      1   семінар журнали "Англійська 
мова" 

виконати тест для 
самоконтролю 
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25.26
. 

Тема №3 Організація і планування 
навчальної та  позакласної роботи з 
іноземної мови. Значення мовних літніх 
таборів для учнів початкових класів  
Методика контролю рівня сформованості 
іншомовної комунікативної компетенції: 
функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до 
контролю знань, навичок і вмінь з іноземної 
мови, оцінювання навчальних досягнень 
учнів. Тест як засіб контролю у навчанні 
іноземних мов: поняття “тест”, структура 
тесту, типи, види тестів і методика 
використання. 

2 2        26.11 29.11 лекція Держстандарт базової та 
повної освіти  
Концепція навчання І.М. у 
загальноосвітній 12-річній 
школі, Програма з  І.М.(1-
4кл.). Критерії 
оцінювання 

вивчити критерії оцінювання 
знань молодших школярів 
розробити декілька к.р., 
визначити цілі та  режим 
виконання . 

 

27.28. Інтерактивні технології навчання іноземних 
мов у початковій школі. Сучасні технології 
навчання іноземних мов у початковій школі . 
Сутність поняття «Європейське мовне 
портфоліо», використання його на уроках 
іноземної мови у початковій школі. 

3 1       2 03.12 06.12 лекція Журнал «Іноземні 
мови», «Англійська 
мова в початковій 
школі» 

скласти план-конспект  уроку 
з використанням 
інтерактивних технологій 
розробити вправи 
використання рольових ігор. 

 

 Позакласна і самостійна робота з іноземної 
мови. Тиждень іноземної мови як 
комплексна форма позакласної роботи 

1 1          лекція Панова Л.С. "Обучение 
ин.яз…",  науково-
методичні 
журнали:"І.М." та "І.М. 
в навчальних   
закладах".            

розробити  сценарії , плани 
конкретних позакласних 
заходів; 
 

 

29.30. Семінарське заняття № 6. Інтерактивні 
технології навчання іноземних мов у 
початковій шко-лі та організація позакласної 
роботи. 
Тематичне оцінювання 

2   2       10.12 13.12 семінар Журнали "Початкова  
освіта", "Рідна школа", 
Савина С.А. 
"Внеклассная работа по 
ин. яз",...    

вивчити досвід вчителів 
міста-району           

 

31.32 Узагальнююче заняття.  2 2         17.12 20.12 лекція зразки наочності на 
електронних носіях 

   

  Всього 72 16 5 6 5 40          
  Всього 72 32 40          
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