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Пояснювальна записка 

Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізації    

«Теорія і методика навчання: германські/романські  мови» – має на меті визначення глибини 

методичної підготовки вступника до аспірантури (далі: ВА), його наукового і культурного 

світогляду, рівня підготовки до самостійної науково-дослідницької діяльності. Складання 

вступного іспиту з методики є обов’язковим для вступу до аспірантури.Для успішного 

складання іспиту ВА необхідно продемонструвати розуміння ключових проблем історії і су-

часного стану навчання іноземних мов і культур в Україні та за рубежем, а також уміння 

виділяти ключові проблеми в обраній галузі дослідження. Розв’язання методичних питань має 

ґрунтуватися на сучасних досягненнях  лінгвістики, психології, психолінгвістики, педагогіки, 

культурології тощо. 

            Особа, що складає вступний іспит, повинна знати програми з іноземних мов і культур 

для різних типів загальноосвітніх/вищих навчальних закладів, чинні підручники чи навчально-

методичні комплекси з іноземних мов і культур. Крім того, вимагається  знання публікацій 

періодики. ВА має продемонструвати як володіння практикою навчання іноземних мов і 

культур у певному типі  закладу освіти, так і вміння викласти ключову проблему свого 

дослідження.  

Програма містить питання з проблем загальної і спеціальної методик навчання іноземних 

мов і культур.  

Вступний іспит зі спеціалізації «Теорія та методика навчання: германські/романські  мови» 

покликаний перевірити у ВА: 

 рівень сформованості методичної компетентності; 

 рівень сформованості загальної іншомовної комунікативної компетентності; 

 рівень сформованості професійно орієнтованої іншомовної  комунікативної 

компетентності;  

 рівень сформованості дослідницької компетентності; 

 рівень сформованості ключових компетентностей. 

Для проведення вступного іспиту і захисту наукового реферату для вступу до аспірантури  

створюється  комісія у складі голови і членів комісії (екзаменаторів з методики навчання 

іноземних мов і культур). 

До складання вступного іспиту допускаються ВА, які виконали у повному обсязі програму 

підготовки з методики навчання іноземних мов і культур на рівні вищої освіти  

спеціаліст/магістр. 

Вступний іспит проводиться державною та іноземними мовами. 

1. Вимоги до вступників до аспірантури на іспиті 

На вступному іспиті здобувачі повинні продемонструвати глибокі знання теоретичних 

основ методики навчання іноземних мов і культур, показати володіння методичними 

вміннями, науковий підхід до розв’язання практичних проблем виховання та освіти учнів і 

студентів. 

Головною вимогою вступного іспиту до рівня теоретичної підготовки ВА є ґрунтовне 

знання ними провідних концептуальних теорій навчання і виховання, усвідомлення ролі і 

значення психолого-педагогічних наук в їх майбутній професійній і науковій діяльності. 

Відповідь ВА на іспиті повинна підтвердити повноту їхніх знань категорійно-понятійного 

апарату з методики навчання іноземних мов і культур, нових підходів до трактування окремих 

понять, розуміння їхньої сутності, а також знання фактів, термінології, структур, принципів, 

законів, закономірностей, методів і засобів навчання. 

ВА повинен також продемонструвати здатність аналізувати й будувати реальний освітньо-

виховний процес з методичної точки зору, показати знання педагогічних і психологічних явищ 

та процесів, діапазон володіння  навичками та вміннями операційного рівня, методичну 

грамотність, зокрема сформованість гностичних, конструктивно-планувальних, 

проектувальних, комунікативно-навчальних і дослідницьких умінь. 

В узагальненому вигляді вступники до аспірантури повинні 



 

 знати:  

 

 основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур; 

 навчально-методичні комплекси з іноземних мов і культур; 

 теорію вправ для навчання іноземних мов і культур; 

 сучасні підходи до формування  іншомовної комунікативної компетентності; 

  інноваційні методичні технології навчання іноземних мов і культур; 

 форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, 

мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей; 

 основні організаційні форми освітньо-виховного процесу з навчання іноземних мов і 

культур  у навчальних закладах різних типів; 

 основи планування  освітньо-виховного процесу з іноземної мови і культури у 

навчальних закладах різних типів.  

  

 вміти :  

 визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних 

мов і культур; 

 аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з 

іноземних мов і культур; 

 аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів; 

 формувати  іншомовну комунікативну компетентність; 

 використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності  

інноваційні методичні технології; 

 контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної 

комунікативної компетентності; 

 планувати й реалізовувати різні форми організації  освітньо-виховного процесу з 

іноземної мови і культури у навчальних закладах різних типів.  

2. Порядок проведення, структура, зміст вступного іспиту і критерії оцінювання знань та 

вмінь вступників до аспірантури 

2.1. Порядок проведення вступного іспиту 

Вступний іспит зі спеціалізації  «Теорія і методика навчання: германські/романські мови» 

для ВА проводиться відповідно до програми, затвердженої вченою радою університету. 

Вступний іспит проводиться за екзаменаційними білетами: відповіді на обов’язкові й 

додаткові питання. ВА бере екзаменаційний білет у присутності голови екзаменаційної комісії 

та членів (екзаменаторів) з методики навчання іноземних мов і культур. Про взятий ВА номер 

білета робиться запис у протоколі. 

Для підготовки відповіді ВА використовує екзаменаційні бланки, які зберігаються після 

екзамену протягом року. 

Разом з білетом ВА одержує свій реферат і рецензію на нього. ВА знайомиться з рецензією 

і готується до захисту своїх наукових поглядів, викладених у рефераті. 

На екзамені ВА дається 1-а година на підготовку відповіді та ознайомлення з рецензією на 

реферат.  Оцінювання відповідей  здійснюється згідно з критеріями, визначеними у програмі 

вступного іспиту. 

Оцінка за іспит виставляється після його закінчення на основі оцінок, отриманих ВА за 

відповіді на питання білета відповідно до критеріїв, які визначені програмою іспиту. Оцінки 

оголошуються головою екзаменаційної комісії в присутності усіх членів (екзаменаторів) 

комісії і ВА, які складали іспит. Захист реферату на екзамені не оцінюється. 

Рівень підготовки ВА оцінюється в національній 4-бальній шкалі – “відмінно” (“5”), 

“добре” (“4”), “задовільно” (“3”), “незадовільно” (“2”) та за шкалою ЄКТС (A, B, C, D, E, FX).  

 



2.2. Структура і зміст вступного іспиту 

Вступний іспит складається із двох частин. 

2.2.1. Перша частина іспиту: усні відповіді на питання білету і виконання практичного 

завдання. 

Екзаменаційний білет містить три питання у відповідності до програми. Екзаменатори 

можуть ставити додаткові запитання лише згідно програми. 

Об’єкт контролю – рівень засвоєння теоретичних знань та володіння професійно-

методичними вміннями, сформованими у ВА в результаті вивчення обов’язкової програми з 

методики навчання іноземних мов і культур. 

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає відповідь ВА на питання 

екзаменаційного білета і виконання практичного завдання. 

Приклади теоретичних питань 

 Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності. Вимоги до навчально-

методичного комплексу для навчання іноземної мови і культури. 

  Методи формування іншомовної компетентності у техніці читання. 

 Тестовий контроль у формуванні іншомовної комунікативної компетентності. Типи і види 

тестових завдань. 

Критерії оцінювання: 

Відповіді на перше і друге питання оцінюються за критеріями: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість викладу; 

 термінологічна коректність; 

 наукова обгрунтованість. 

Приклади практичних завдань 

 Наведіть приклад умовно-комунікативної вправи для формування іншомовної 

компетентності  у монологічному мовленні. 

 Наведіть приклад комунікативної вправи для формування іншомовної компетентності  в 

діалогічному мовленні. 

 Наведіть приклад тестового завдання альтернативного вибору для контролю рівня розвитку  

вмінь читання.  

Критерії оцінювання: 

 точність виконання (відповідність інструкції);  

 повнота виконання; 

 самостійність виконання; 

 обгрунтованість виконання. 

 

2.2.3. Друга частина іспиту: усний захист вступником до аспірантури підготовленого 

наукового реферату для вступу до аспірантури з опорою на одержану ним рецензію. 

Тему реферату ВА обирає самостійно у відповідності до проблеми його дослідження.  

Підготовлений реферат для вступу до аспірантури подається на рецензування разом з іншими 

документами. 

Форма контролю: співбесіда з екзаменаторами, яка передбачає короткий виклад ВА його 

поглядів на обрану проблему дослідження і відповіді на зауваження рецензента реферату. 

Детальніше дивись  «Вимоги до реферату для вступу до аспірантури» на  сайті кафедри. 

2.3. Критерії оцінювання  відповідей вступників до аспірантури 

Екзаменаційні питання розроблені на основі чинної програми вступного іспиту з 

дисципліни «Методика навчання іноземних мов » і мають на меті комплексну перевірку 

теоретичної і практичної підготовленості ВА до реалізації дослідження з методики навчання 

іноземних мов і культур. 

Кожний ВА має відповісти на два теоретичні питання, виконати практичне завдання і 

захистити прорецензований реферат. Оцінка за реферат не входить в оцінку за іспит. 



    Максимальна кількість балів за виконання трьох  завдань становить 100 балів, з них 40 

балів – за перше питання, 30 балів – за друге питання, 30 балів - за практичне  завдання.   

                   

Оцінка відповідей на питання білету за критеріями 

№ 

з/п 

Номер/тип 

запитання/завдання 

Макс. 

кількість 

балів 

 Критерії оцінювання 
Оцінка в 

балах 

1. Перше  теоретичне питання 40  відповідність змісту 

 повнота і ґрунтовність 

викладу 

 доказовість викладу 

 термінологічна 

коректність 

 наукова обгрунтованість 

 

0 – 8 

 

0 – 8 

 

     0 – 8 

 

      0 – 8 

 

      0 - 8 

2. Друге теоретичне питання 30  відповідність змісту 

 повнота і ґрунтовність 

викладу 

 доказовість викладу 

     термінологічна          

коректність 

 наукова обгрунтованість 

 

0 – 6 

 

    0 – 6 

 

     0 - 6 

 

     0 – 6 

      

     0 – 6 

3.  Практичне завдання 30  точність виконання 

 повнота виконання 

 самостійність виконання 

 обгрунтованість 

виконання 

 

   0 – 7 

   0 – 7 

 

   0 - 8 

 

      0 - 8 

 Разом 100   

 

 

  

2.4. Критерії  комплексного оцінювання  відповідей вступників до аспірантури 
Складовими підсумкового оцінювання є:  

 оцінка в балах за відповідь на перше питання;  

 оцінка в балах за відповідь на друге  питання;  

 оцінка в балах за виконання практичного завдання. 

На вступному  іспиті оцінювання рівня навчальних досягнень ВА з методики навчання 

іноземних мов і культур  здійснюється за відповідною кількістю балів за шкалою ЄКТС та 

національною шкалою. Отримана оцінка в балах є сумою оцінок у балах за виконання всіх 

завдань (наприклад, на іспиті ВА  отримав такі оцінки в балах: оцінку в балах за виконання 

першого  завдання –3 0, оцінку в балах за виконання другого завдання – 20, оцінку в балах за 

виконання третього завдання – 25, разом – 75 балів. За шкалою оцінювання: ЄКТС – С, 

національною – «добре»). 

 

Шкали оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 



Оцінка в балах за 

виконані перше і друге 

кваліфікаційні завдання 

Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В 
Добре 

75 – 81 С 

66 – 74 D 
Задовільно 

60 – 65 Е 

0 – 59 F Незадовільно  

 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених у процесі складання 

іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голос 

голови комісії є вирішальним. 

2.5. Зразки екзаменаційних білетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

                   Затверджую 

                   Проректор з наукової роботи 

                    _______________ / ПІБ     / 

                                                                                         ________________/  підпис  / 

                                                                                         «__» _______________ 20_ р. 

Спеціальність:  011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація :  Теорія та методика навчання: германські/романські мови 

Вступний іспит до аспірантури 

Навчальна дисципліна: Методика навчання іноземних мов  

Екзаменаційний білет № __ 

 

1. Експеримент у методиці навчання іноземних мов і культур. Структура,     

фази, гіпотеза методичного експерименту. 

2. Методика формування іншомовної лексичної компетентності: етапи    

формування. 

3. Наведіть приклад умовно-комунікативвої вправи для формування     

іншомовної  компетентності в аудіюванні. 

      Обговорення і захист реферату. 

 

Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземних мов  й 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Протокол № __ від ______20_р. 

Завідувач  кафедри                       ____________________     __________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               3. Інформаційний обсяг дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика навчання іноземних мов  у закладах загальної 

середньої освіти (ЗСО) / закладах вищої освіти (ЗВО) » складається з трьох змістових 

модулів: 
1)   Теоретичні основи методики навчання іноземних мов (ІМ) і культур. 

2)   Методика формування іншомовної комунікативної компетентності. 

3)   Організація навчання іноземних мов і культур у ЗСО/ЗВО. 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи методики навчання іноземних мов і культур  

 

        іноземних мов і культур у  ЗСО/ЗВО: 

 формування вторинної мовної особистості, навчання ІМ  як оволодіння іншомовною 

культурою в чотирьох аспектах: навчальному, пізнавальному, виховному, розвивальному; 

 комплексна реалізація цілей навчання ІМ і культур у  ЗСО/ЗВО у процесі навчання і 

вивчення ІМ; 

 іншомовна комунікативна компетентність; її зміст і структура. 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний лінгвістичний університет 
 

                                Затверджую 

                                Проректор з наукової роботи 

                                                                                   ________________/ ПІБ        / 

                                 _______________ /підпис/ 

                                 «__» ___________ 20_ р. 

 

 Спеціальність:  011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація:   Теорія та методика навчання: германські/романські мови  

Вступний іспит до аспірантури 

Навчальна дисципліна: Методика навчання іноземних мов  

 

Екзаменаційний білет № __ 

 

1. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов і : вивчення та    

узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів/викладачів, наукове спостереження. 

2. Формування іншомовної граматичної компетентності: ознайомлення з    

граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму. 

3. Наведіть приклад тестового завдання перехресного вибору з   

використанням серії малюнків для контролю рівня сформованості лексичних навичок 

аудіювання.  

     Обговорення і захист реферату. 

 

Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземних мов і культур й 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Протокол № __ від ______20_ р. 

 

Завідувач  кафедри                         ___________________    ___________________ 

 



іноземних мов і культур у  ЗСО/ЗВО: 

 компоненти змісту навчання ІМ і культур; 

 відбір основних компонентів змісту навчання: мовного і мовленнєвого матеріалу, 

текстів, комунікативних намірів і типових ситуацій спілкування; 

 проблема відбору лінгвосоціокультурного матеріалу;  

іноземних мов і культур у  ЗСО/ЗВО: 

 типи і види засобів навчання; 

 характеристика нетехнічних і технічних засобів навчання; 

-методичного комплексу з іноземної мови: 

 навчально-методичні комплекси (НМК) з іноземних мов і культур, їх склад і 

структура; 

 підручник – основний засіб навчання ІМ і культур; 

 аналіз і вибір НМК для  ЗСО/ЗВО: 

 характер творчої діяльності викладача при використанні НМК. 

лухової наочності на різних ступенях 

навчання іноземних мов і культур: 

 види технічних засобів зорової і слухової наочності, мета їх використання на різних 

ступенях навчання  іноземних ІМ і культур; 

 методика застосування різних засобів навчання; 

 особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні ІМ і 

культур. 

іноземних мов і культур: 

 вправа/завдання як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності; 

 класифікація вправ, різні підходи до класифікації, критерії класифікації; 

 типи і види вправ, їх організація у комплекси, серії; 

 поняття про систему вправ та її компоненти (підсистеми, групи, підгрупи); 

 особливості комунікативних вправ. 

 

Гностичні вміння 

 опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з метою глибокого осмислення 

методики як науки та основних напрямів її розвитку; 

 аналізувати структуру і зміст програм з іноземної мови для  ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати структуру і компоненти НМК і методичних концепцій, які покладені в їх 

основу; 

 орієнтуватися в кінцевих і проміжних вимогах програми щодо динаміки формування в 

учнів/студентів іншомовної комунікативної компетентності; 

 співвідносити кінцеві цілі навчання і вимоги програми з конкретними умовами 

навчання у  ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати вправи/завдання, які пропонуються в підручнику/НМК, визначати їх цілі, 

типи і види та режими виконання. 

 

Змістовий модуль 2 

Методика формування іншомовної комунікативної компетентності 

 

іншомовної лексичної компетентності: 

 цілі і завдання навчання лексики у ЗСО/ЗВО; 

 складники іншомовної лексичної компетентності; 

 характеристика лексичної підсистеми іноземної мови; 

 роль лексичних знань і лексичної усвідомленості у процесі формування іншомовної 

лексичної компетентності; 

 активний, пасивний лексичний мінімум і потенційний словник; 

 характеристика продуктивних і рецептивних лексичних навичок, етапи їх формування; 



 прийоми й засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового 

лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології лексики і типу навчального 

закладу; 

 вправи для формування іншомовної продуктивної лексичної компетентності, їх цілі, 

типи і види та режими виконання; 

 вправи для формування іншомовної рецептивної лексичної компетентності, їх цілі, 

типи і види та режими виконання; 

 вправи для формування потенціального словника учня/студента; 

 особливості формування іншомовної лексичної компетентності у  ЗСО/ЗВО. 

 

іншомовної фонетичної компетентності: 

 цілі і завдання навчання фонетики у  ЗСО/ЗВО; 

 характеристика фонетичної і фонологічної підсистем ІМ; лінгвістична і «педагогічна» 

фонетика; 

 складники іншомовної фонетичної компетентності;  

 роль і місце інтонаційних і слухо-вимовних навичок у формуванні іншомовної 

комунікативної компетентності; 

 роль фонетичних знань і фонетичної усвідомленості у процесі формування іншомовної 

фонетичної компетентності; 

 характеристика рецептивних і репродуктивних інтонаційних та слухо-вимовних 

навичок; 

 вправи для формування (ре-)продуктивної фонетичної компетентності, їх цілі, типи і 

види та режими виконання; 

 вправи для формування рецептивної фонетичної компетентності, їх цілі, типи і види та 

режими виконання; 

 особливості формування іншомовної фонетичної компетентності у  ЗСО/ЗВО.  

 

іншомовної граматичної компетентності: 

 цілі і завдання навчання граматики у  ЗСО/ЗВО; 

 характеристика граматичної підсистеми іноземної мови; лінгвістична і «педагогічна» 

граматики; 

 складники іншомовної граматичної компетентності; 

 шляхи оволодіння граматичним матеріалом (дедуктивний та індуктивний) і роль 

граматичних знань та граматичної усвідомленості у процесі формування іншомовної 

граматичної компетентності; 

 характеристика продуктивних і рецептивних граматичних навичок, етапи їх 

формування; 

 вправи для формування (ре-)продуктивної граматичної компетентності, їх цілі, типи і 

види та режими виконання; 

 вправи для формування рецертивної граматичної компетентності, їх цілі, типи і види 

та режими виконання; 

 особливості формування іншомовної граматичної компетентності у  ЗСО/ЗВО.  

 

іншомовної  компетентності у техніці читання/письма:  

 цілі і завдання навчання техніки читання/письма у  ЗСО/ЗВО; 

 характеристика графічної і орфографічної підсистем іноземної мови; 

 складники іншомовної компетентності у техніці читання/письма;  

 роль і місце навичок техніки читання/письма у навчанні іноземної мови; 

 характеристика навичок техніки читання/письма; 

 роль знань у процесі формування іншомовної компетентності у техніці 

читання/письма; 



 вправи для формування іншомовної компетентності у техніці читання/ письма, їх типи 

і види, цілі та режими виконання. 

 

 Формування іншомовної компетентності в аудіюванні: 

 цілі і завдання навчання аудіювання у  ЗСО/ЗВО; 

 загальна характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та вміння; 

 фактори, що впливають на якість аудіювання; 

 складники іншомовної компетентності в аудіюванні; 

 класифікація видів аудіювання і типи аудіотекстів; 

 вправи і завдання для формування іншомовної компетентності в аудіюванні; 

 вимоги до текстів для навчання аудіювання; 

 особливості формування іншомовної компетентності в аудіюванні у  ЗСО/ЗВО.  

 

 іншомовної компетентності в говорінні: 

 цілі і завдання навчання діалогічного і монологічного мовлення у  ЗСО/ЗВО; 

 загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та вміння; 

 монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, психологічні й 

лінгвістичні особливості (у порівнянні); 

 функціональні типи монологів і діалогів; 

 складники іншомовної компетентності в говорінні; 

 етапи й одиниці навчання діалогічного і монологічного мовлення; 

 вправи і завдання для формування компетентності у діалогічному і монологічному 

мовленні та використання різних видів опор; 

 навчально-комунікативна мовленнєва ситуація і способи її створення; 

 рольова гра і методика її організації та проведення; 

 особливості формування іншомовної компетентності в говорінні у  ЗСО/ЗВО.  

 

 іншомовної компетентності у читанні: 

 цілі і завдання формування іншомовної компетентності у читанні у  ЗСО/ЗВО; 

 загальна характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності та вміння; 

 фактори, що впливають на якість читання; 

 складники іншомовної компетентності у читанні; 

 класифікація видів читання і типи текстів для читання; 

 вправи і завдання для формування іншомовної компетентності в читанні, їх цілі, типи і 

види та режими виконання; 

 вимоги до текстів для навчання читання; 

 позааудиторне та індивідуальне читання: відбір текстів, засоби і форми контролю; 

 особливості формування іншомовної компетентності у читанні у  ЗСО/ЗВО.  

 

 іншомовної компетентності у письмі: 

 цілі і завдання формування іншомовної компетентності у письмі у  ЗСО/ЗВО;  

 загальна характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності та вміння; 

 складники іншомовної компетентності у письмі; 

 жанри і типи писемних текстів; 

 етапи навчання письма і стандарти створення писемних текстів різних жанрів і типів; 

 вправи і завдання для формування компетентності у письмі: їх цілі, типи і види та 

режими виконання; 

 особливості формування іншомовної компетентності у письмі у ЗСО/ЗВО.  

 компетентності у перекладі: 

 цілі і завдання формування  компетентності у перекладі у  ЗСО/ЗВО;  

 загальна характеристика перекладу як виду мовленнєвої діяльності та вміння; 

 складники  компетентності у перекладі; 



  типи перекладу; 

 етапи навчання прекладу; 

 вправи і завдання для формування компетентності у перекладі: їх цілі, типи і види та 

режими виконання; 

 особливості формування компетентності у перекладі у ЗСО/ЗВО.  

 

 

іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності: 

 цілі і завдання формування лінгвосоціокультурної компетентності у  ЗСО/ЗВО; 

 загальна характеристика лінгвосоціокультурної компетентності;  

 складники лінгвосоціокультурної компетентності; 

 етапи формування лінгвосоціокультурної компетентності; 

 вправи і завдання для інтегрованого формування лінгвосоціокультурної 

компетентності;  

 особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності у ЗСО/ЗВО.  

 

ормування навчально-стратегічної  компетентності: 

 цілі і завдання формування навчально-стратегічної  компетентності у  ЗСО/ЗВО; 

 загальна характеристика навчально-стратегічної  компетентності; 

 складники навчально-стратегічної  компетентності; 

 вправи і завдання для інтегрованого формування навчально-стратегічної  

компетентності та їх особливості; 

 особливості формування навчально-стратегічної  компетентності у ЗСО/ЗВО. 

 

Гностичні вміння 

Лексична компетентність: 

 визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування лексичної 

компетентності у  ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати лексичний мінімум для ЗНЗ/ВНЗ ЗСО/ЗВО і способи його організації в 

підручниках; 

 класифікувати лексичні одиниці за рівнем методичних труднощів їх засвоєння; 

 аналізувати прийоми і способи семантизації нових лексичних одиниць з урахуванням 

методичних труднощів їх засвоєння; 

 аналізувати лексичні вправи в підручниках, визначати їх цілі, типи і види та режими 

виконання;  

 виявляти можливості використання нової лексики в типових граматичних структурах з 

урахуванням засвоєного граматичного матеріалу; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування лексичної 

компетентності.                                                 

⃰  ⃰  ⃰ 

Фонетична компетентність: 

 визначати цілі, завдання і специфіку змісту навчання фонетики у ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати фонетичний мінімум для  ЗСО/ЗВО і способи його організації в 

підручниках; 

 класифікувати фонетичні явища за рівнем методичних труднощів їх засвоєння;  

 визначати об’єкти навчання вимови; 

 прогнозувати можливі труднощі засвоєння матеріалу з урахуванням рівня мовленнєвої 

підготовки учнів/студентів; 

 аналізувати фонетичні вправи, що пропонуються в підручнику, визначати їх цілі, типи 

і види та режими виконання;  

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування фонетичної 

компетентності.                                                           



⃰  ⃰  ⃰ 

Граматична компетентність: 

 визначати цілі, завдання і специфіку змісту навчання граматики у  ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати граматичний матеріал і способи його організації в підручниках;  

 визначати й розподіляти граматичний матеріал за рівнем методичних труднощів його 

засвоєння; 

 визначати можливості лексичної реалізації нової граматичної структури з урахуванням 

засвоєного словника; 

 аналізувати засоби наочності під час подачі та активізації нової граматичної 

структури; 

 аналізувати граматичні вправи в підручниках; визначати їх цілі, типи і види та режими 

виконання;  

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування граматичної 

компетентності. 

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентності у техніці читання і письма: 

 визначати цілі, завдання і специфіку змісту навчання техніки читання і письма у  
ЗСО/ЗВО; 

 визначати об’єкти навчання  техніки читання і письма; 

 аналізувати графічний матеріал і способи його організації в підручниках; 

 класифікувати графемно-фонемні зв’язки за рівнем методичних труднощів їх 

засвоєння;  

 прогнозувати можливі труднощі навчання техніки читання і письма з урахуванням 

рівня мовленнєвої підготовки учнів/студентів; 

 аналізувати вправи для навчання техніки читання і письма, що пропонуються в 

підручнику, визначати їх цілі і режими виконання;  

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування  компетентностей у 

техніці читання/письма.    

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентність в аудіюванні: 

 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування компетентності в 

аудіюванні у ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати і критично оцінювати навчальний матеріал з урахуванням можливих 

труднощів його сприймання на слух;  

 прогнозувати можливі труднощі сприймання матеріалу учнями/студентами 

конкретного класу/курсу; 

 аналізувати зміст текстів з точки зору їх соціокультурних, освітніх і виховних 

можливостей; 

 добирати чи адаптувати аудіотексти з урахуванням рівня підготовки учнів/студентів 

згідно з цілями їх використання; 

 аналізувати вправи і завдання для формування компетентності в аудіюванні, що 

пропонуються в підручнику, визначати їх цілі, типи і види та режими виконання; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування компетентності в 

аудіюванні. 

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентність у говорінні: 

 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування компетентності у 

говорінні у   ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати мовні і психологічні особливості діалогічного й монологічного мовлення 

(у порівнянні); 

 визначати сутність діалогічного й монологічного мовлення; 



 виділяти й аналізувати мовні і психологічні труднощі оволодіння учнями/студентами 

діалогічним і монологічним мовленням; 

 аналізувати вправи і завдання для навчання говоріння в підручнику; 

 визначати складність вправ для навчання говоріння, їх цілі, типи і види та функції в 

загальній системі вправ; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування компетентності в 

говорінні.                                                     

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентність у читанні: 

 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування компетентності у 

читанні у   ЗСО/ЗВО; 

 аналізувати мовний і мовленнєвий матеріал для читання з урахуванням можливих 

труднощів його розуміння; 

 прогнозувати можливі труднощі сприймання матеріалу учнями/студентами 

конкретного класу/курсу; 

 аналізувати зміст текстів з точки зору їх соціокультурних, освітніх і виховних 

можливостей; 

 добирати чи адаптувати тексти з урахуванням рівня підготовки учнів/студентів згідно 

з цілями їх використання; 

 аналізувати вправи і завдання для формування компетентності у читанні в підручнику, 

визначати їх цілі, типи і види та режими виконання; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування компетентності у 

читанні. 

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентність у письмі: 

 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування компетентності у 

письмі у   ЗСО/ЗВО;  

 аналізувати мовні і психологічні особливості письма; 

 визначати сутність письма; 

 виділяти й аналізувати мовні і психологічні труднощі оволодіння учнями/студентами 

письмом; 

 аналізувати вправи і завдання для навчання письма в підручнику; 

 визначати складність вправ для навчання письма, їх цілі, типи і види та функції у 

загальній системі вправ; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування компетентності у 

письмі.  

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентність у перекладі/медіації: 

 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування компетентності у 

перекладі/медіації у   ЗСО/ЗВО;  

 аналізувати мовні, психологічні та психолінгвістичні особливості перекладу/медіації; 

 визначати сутність перекладу/медіації; 

 виділяти й аналізувати мовні і психологічні труднощі оволодіння учнями/студентами 

перекладом/медіацією; 

 аналізувати вправи і завдання для навчання перекладу/медіації в підручнику; 

 визначати складність вправ для навчання перекладу/медіації, їх цілі, типи і види та 

функції у загальній системі вправ; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з формування компетентності у 

перекладі/медіації.  

 

⃰  ⃰  ⃰ 

Лінгвосоціокультурна компетентність: 



 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування лінгвосоціокультурної 

компетентності у  ЗСО/ЗВО;  

 аналізувати особливості лінгвосоціокультурної компетентності;  

 визначати сутність лінгвосоціокультурної компетентності; 

 виділяти й аналізувати труднощі оволодіння лінгвосоціокультурною компетентністю; 

 аналізувати вправи і завдання для інтегрованого формування лінгвосоціокультурної 

компетентності у підручнику; 

 визначати складність вправ для інтегрованого формування лінгвосоціокультурної 

компетентності; їх цілі і функції у загальній системі вправ; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з інтегрованого формування 

лінгвосоціокультурної компетентності. 

⃰  ⃰  ⃰ 

Навчально-стратегічна компетентність: 

 розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо формування навчально-

стратегічної компетентності у  ЗСО/ЗВО;  

 аналізувати особливості навчально-стратегічної компетентності;  

 визначати сутність навчально-стратегічної компетентності; 

 виділяти й аналізувати труднощі оволодіння навчально-стратегічною компетентністю; 

 аналізувати вправи і завдання для інтегрованого формування навчально-стратегічної 

компетентності у підручнику; 

 визначати складність вправ для інтегрованого формування навчально-стратегічної 

компетентності; їх цілі і функції у загальній системі вправ; 

 аналізувати фрагменти уроків/практичних занять з інтегрованого формування 

навчально-стратегічної компетентності. 

 

Конструктивно-планувальні вміння 

Лексична компетентність: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для формування і вдосконалення лексичних навичок усного і писемного мовлення на 

різних ступенях навчання з урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові лексичні вправи, визначати їх цілі та ефективні 

режими виконання відповідно до умов навчання і цілей уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію лексичного матеріалу з 

урахуванням специфіки способів та прийомів презентації нових лексичних одиниць на 

уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи подачі та активізації нового 

лексичного матеріалу з урахуванням методичних труднощів його засвоєння; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів подачі та активізації нового лексичного матеріалу; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до лексичних вправ, способи їх виконання, 

замінювати їх при необхідності іншими лексичними вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо формування лексичної компетентності, вибирати оптимальну методичну 

стратегію їх досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування 

лексичної компетентності.  

 

⃰  ⃰  ⃰ 

Фонетична компетентність: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для формування і вдосконалення фонетичних навичок на різних ступенях навчання з 

урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 



 добирати й розробляти додаткові фонетичні вправи, визначати їх цілі та ефективні 

способи і режими виконання відповідно до умов навчання і цілей уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію фонетичного матеріалу з 

урахуванням специфіки способів та прийомів презентації нового фонетичного явища на 

уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи подачі та активізації нового 

фонетичного матеріалу з урахуванням методичних труднощів його засвоєння; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів подачі та активізації нового фонетичного матеріалу; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до фонетичних вправ, способи їх виконання, 

замінювати їх при необхідності іншими фонетичними вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо формування фонетичної компетентності, вибирати оптимальну методичну 

стратегію їх досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування 

фонетичної компетентності.   

⃰  ⃰  ⃰ 

Граматична компетентність: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для формування і вдосконалення граматичних навичок усного і писемного мовлення 

на різних ступенях навчання з урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові граматичні вправи; визначати їх цілі, ефективні 

способи і режими виконання відповідно до умов навчання і цілей уроку/практичного заняття; 

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію граматичного матеріалу у 

мовленнєві зразки і навчально-мовленнєві ситуації з урахуванням специфіки способів та 

прийомів презентації нового граматичного явища на уроці/практичному занятті; 

 обирати і застосовувати найбільш раціональні шляхи (індуктивний або дедуктивний), 

прийоми і способи подачі та активізації нового граматичного матеріалу з урахуванням 

методичних труднощів його засвоєння; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів подачі та активізації нових граматичних структур; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до граматичних вправ, способи їх виконання, 

замінювати їх при необхідності іншими граматичними вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо формування граматичної компетентності, вибирати оптимальну методичну 

стратегію їх досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування 

граматичної компетентності.   

⃰  ⃰  ⃰ 

Компетентності в техніці читання і письма: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для формування навичок техніки читання і письма на різних ступенях навчання з 

урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові вправи для навчання техніки читання і письма, 

визначати їх цілі та ефективні способи і режими виконання відповідно до умов навчання і 

цілей уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію навчального матеріалу з 

урахуванням специфіки способів та прийомів формування навичок  техніки читання і письма 

на уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи формування навичок техніки 

читання і письма з урахуванням методичних труднощів їх формування; 



 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів формування навичок техніки читання і письма; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ для формування навичок техніки 

читання і письма; замінювати їх при необхідності іншими вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо формування навичок техніки читання і письма, вибирати оптимальну методичну 

стратегію їх досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування 

компетентностей у техніці читання / письма.  

 

* * * 

Компетентностей в аудіюванні / читанні: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі практичного 

заняття для формування компетентностей в аудіюванні / читанні на різних ступенях навчання 

з урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові вправи для навчання аудіювання / читання, 

визначати їх цілі та ефективні способи і режими виконання відповідно до умов навчання і 

цілей уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію текстів для аудіювання / 

читання на уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи навчання аудіювання / 

читання з урахуванням складності текстів і рівня мовної і мовленнєвої підготовки 

учнів/студентів; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів формування компетентностей в аудіюванні / читанні; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ для навчання аудіювання / читання, 

способи їх виконання, замінювати їх при необхідності іншими  вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо навчання аудіювання / читання, вибирати оптимальну методичну стратегію їх 

досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування й 

вдосконалення компетентностей в аудіюванні / читанні.   

 

⃰   ⃰   ⃰ 

Компетентності в говорінні / письмі: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для розвитку вмінь говоріння / письма на різних ступенях навчання з урахуванням 

результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові вправи для навчання говоріння / письма, визначати 

їх цілі та ефективні способи і режими виконання відповідно до умов навчання і цілей 

уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію мовного і мовленнєвого 

матеріалу для навчання говоріння і письма на уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи навчання говоріння і письма з 

урахуванням етапу навчання і рівня мовної і мовленнєвої підготовки учнів/студентів; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів формування компетентностей у говорінні / письмі ; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ для навчання говоріння / письма, 

способи їх виконання, замінювати їх при необхідності іншими  вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі практичного заняття 

щодо навчання говоріння / письма, вибирати оптимальну методичну стратегію їх досягнення; 



 моделювати навчально-мовленнєві ситуації для навчання діалогічного мовлення та 

комунікативні завдання для навчання монологічного мовлення учнів/студентів; 

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування й 

вдосконалення компетентностей у говорінні / письмі. 

 

 

⃰   ⃰   ⃰ 

Компетентності у перекладі/медіації: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для розвитку вмінь перекладу/медіації на різних ступенях навчання з урахуванням 

результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові вправи для навчання перекладу/медіації, визначати 

їх цілі та ефективні способи і режими виконання відповідно до умов навчання і цілей 

уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію мовного і мовленнєвого 

матеріалу для навчання перекладу/медіації на уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи навчання перекладу/медіації з 

урахуванням етапу навчання і рівня мовної і мовленнєвої підготовки учнів/студентів; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів формування компетентності у перекладі /медіації; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ для навчання перекладу/медіації, 

способи їх виконання, замінювати їх при необхідності іншими  вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо навчання перекладу/медіації, вибирати оптимальну методичну стратегію їх 

досягнення; 

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з формування й 

вдосконалення компетентності у перекладі/медіації. 

 

 

⃰   ⃰   ⃰ 

Лінгвосоціокультурна компетентність: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для інтегрованого формування лінгвосоціокультурної компетентності на різних 

ступенях навчання з урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові вправи для інтегрованого формування 

лінгвосоціокультурної компетентності, визначати їх цілі та ефективні способи і режими 

виконання відповідно до умов навчання і завдань уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію навчального матеріалу з 

урахуванням специфіки способів та прийомів інтегрованого формування 

лінгвосоціокультурної компетентності на уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи інтегрованого формування 

лінгвосоціокультурної компетентності з урахуванням методичних труднощів її формування; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів інтегрованого формування лінгвосоціокультурної 

компетентності; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ для інтегрованого формування 

лінгвосоціокультурної компетентності, замінювати їх при необхідності іншими вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо інтегрованого формування лінгвосоціокультурної компетентності, вибирати 

оптимальну методичну стратегію їх досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з інтегрованого 

формування й вдосконалення лінгвосоціокультурної компетентності. 



* * * 

Навчально-стратегічна компетентність: 

 конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі цілі уроку/практичного 

заняття для інтегрованого формування навчально-стратегічної компетентності на різних 

ступенях навчання з урахуванням результатів попереднього етапу роботи; 

 добирати й розробляти додаткові вправи для інтегрованого формування навчально-

стратегічної компетентності, визначати їх цілі та ефективні способи і режими виконання 

відповідно до умов навчання і завдань уроку/практичного заняття;  

 здійснювати відбір, дозування і методичну організацію навчального матеріалу з 

урахуванням специфіки способів та прийомів інтегрованого формування навчально-

стратегічної компетентності на уроці/практичному занятті; 

 застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи інтегрованого формування 

навчально-стратегічної компетентності з урахуванням методичних труднощів їх формування; 

 відбирати й застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення 

ефективності способів і прийомів інтегрованого формування навчально-стратегічної 

компетентності; 

 спрощувати або ускладнювати інструкції до вправ для інтегрованого формування 

навчально-стратегічної компетентності, замінювати їх при необхідності іншими  вправами; 

 визначати умови реальної навчальної ситуації, формулювати цілі уроку/практичного 

заняття щодо інтегрованого формування навчально-стратегічної компетентності, вибирати 

оптимальну методичну стратегію їх досягнення;  

 планувати й реалізовувати фрагмент уроку/практичного заняття з інтегрованого 

формування й вдосконалення навчально-стратегічної компетентності. 

 

Комунікативно-навчальні та організаційні вміння 

 

 раціонально й методично грамотно використовувати матеріали НМК і додаткові 

навчальні матеріали з метою досягнення цілей уроку/практичного заняття; 

 реалізовувати на практичному занятті соціокультурний, освітній, виховний і 

професійний потенціал мети, змісту уроку/практичного заняття та навчальних матеріалів; 

 використовувати на уроці/практичному занятті реальні і створювати навчальні 

мовленнєві ситуації; 

 раціонально використовувати різні види опор для формування мовних і мовленнєвих 

компетентностей в залежності від виду компетентності, характеру мовленнєвого матеріалу і 

ступеня навчання; 

 методично грамотно застосовувати необхідні  засоби навчання; 

 методично грамотно проводити навчальні і рольові ігри, проекти тощо;  

 раціонально поєднувати на уроці/практичному занятті колективні та індивідуальні 

форми роботи, інтерактивні методи навчання тощо. 

 

Змістовий модуль 3 

Організація навчання іноземних мов і культур у  ЗСО/ЗВО 

іноземних мов і культур  на сучасному 

етапі: 

  навчання ІМ і культур у  ЗСО/ЗВО і його цілі; 

 ступені навчання і рівні оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю та її 

складниками; 

 завдання, особливості та зміст кожного ступеня навчання; 

 інтегроване  навчання ІМ і культур; 

 професійна спрямованість навчання ІМ і культур; 

 особливості навчання і вивчення ІМ і культур у ЗСО/ЗВО. 



Урок/практичне заняття як основна форма освітньо-виховного процесу з іноземної 

мови: 

 специфіка інтегрованого уроку/практичного заняття, вимоги до сучасного 

уроку/практичного заняття з ІМ і культури; 

 типологія уроків/практичних занять; 

 структура уроків/практичних занять з ІМ і культур різних типів; 

 форми взаємодії учителя/викладача та учнів/студентів на уроці/практичному занятті; 

переваги колективних форм роботи. 

освітнього процесу з іноземної мови і культури: 

 типи і види планів; 

 структура планів; компоненти й фази плану уроку/практичного заняття; 

 особливості планування на різних ступенях навчання у  ЗСО/ЗВО. 

урока/практичних заняттях з іноземної мови і 

культури: 

 об’єкти і цілі контролю; 

 види контролю; 

 форми контролю; 

 роль поточного, рубіжного і підсумкового контролю у формуванні іншомовної 

комунікативної компетентності; 

 кредитно-модульна система оцінювання; 

 критерії оцінювання навчальних досягнень учнів/студентів. 

 освітнього процесу з іноземної мови і культури: 

 завдання і зміст інтенсифікації навчання; 

 прийоми навчання, що дозволяють реалізувати принцип колективної взаємодії; 

 автономізація навчання; 

 індивідуалізація навчання. 

 

 і культури: 

 роль, цілі та завдання самостійної позакласної/позааудиторної роботи з ІМ і культури;  

 форми і зміст самостійної позакласної/позааудиторної роботи з ІМ і культури; 

навчально-методичне забезпечення самостійної позакласної/ позааудиторної роботи. 

 

Гностичні вміння 

 

Визначати: 

 провідні мотиви опанування учнями/студентами ІМ і культурою; 

 реальний рівень володіння учнем/студентом іншомовною комунікативною 

компетентністю; 

 рівень функціонування основних психічних процесів; 

 рівень сформованості індивідуального стилю оволодіння іншомовною 

комунікативною компетентністю; 

 відповідність складності завдання рівню підготовки учня/студента. 

 

Аналізувати: 

 навчальні програми; 

 цілі навчання ІМ і культури; 

 компоненти змісту навчання; 

 спеціальні принципи навчання; 

вимоги до рівнів сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної  і 

навчально-стратегічної компетентностей; 

 типові помилки учнів/студентів; 

 структуру і зміст навчально-методичних комплексів. 



 

Конструктивно-планувальні вміння 

 

 використовувати відповідні теоретичні положення в ході планування конкретного 

уроку/практичного заняття; 

 вивчати і враховувати конкретні умови навчання; 

 критично оцінювати й використовувати методичні рекомендації щодо планування 

уроку/практичного заняття, запропоновані в підручниках, навчально-методичних посібниках, 

книжках для викладача; 

 самостійно планувати урок/практичне заняття та цикли практичних занять відповідно 

до робочої програми; 

 визначати цілі та завдання окремого уроку/практичного заняття та циклу; 

 добирати, визначати перспективи і застосовувати на уроці/практичному занятті різні 

засоби наочності, додаткові навчальні матеріали, технічні засоби навчання; 

 проектувати кінцевий результат уроку/практичного заняття та циклу і визначати 

об’єкти, способи і засоби підсумкового контролю і критерії оцінювання; 

 розробляти додаткові вправи і завдання; 

 орієнтуватися в системі усього навчально-методичного комплексу для кожного 

класу/курсу, у принципах розподілу та організації навчального матеріалу в підручнику у 

межах кожного циклу уроків/практичних занять за певною темою; 

 визначати цілі самостійної позакласної/позааудиторної роботи з ІМ і культури; 

 відбирати необхідний мовний і мовленнєвий матеріал і розробляти вправи і завдання 

для самостійної позакласної/позааудиторної роботи. 

Реалізовувати: 

 індивідуалізований контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності учня/студента; 

 формування внутрішніх мотивів оволодіння ІМ і культурою; 

 адаптацію навчальних завдань до рівня володіння учнями/студентами іншомовною 

комунікативною компетентністю; 

 усунення прогалин у підготовці учня/студента; 

адаптацію запропонованих учню/студенту завдань до рівня функціонування його 

психічних процесів; 

 удосконалення недостатньо розвинених пізнавальних процесів; 

 активізацію емоційно-вольової сфери учнів/студентів; 

 прийоми навчання, що дозволяють реалізовувати принципи професійної 

спрямованості, колективної взаємодії та індивідуалізації навчання. 

 

Комунікативно-навчальні та організаційні вміння 

 

 оцінювати й коментувати відповіді учнів/студентів згідно з вимогами програми до 

компетентності кожного виду; 

 планувати об’єкти контролю мовних і мовленнєвих компетентностей учнів/студентів;  

 планувати об’єкти контролю знань учнів/студентів;  

 помічати й виправляти помилки учнів/студентів в усному і писемному мовленні, 

класифікувати їх щодо причин виникнення і реалізовувати заходи щодо їх усунення і 

профілактики; 

 проводити поточний, рубіжний і підсумковий контроль володіння 

підкомпетентностями  іншомовної комунікативної компетентності; 

 перевіряти й оцінювати письмові контрольні роботи та організовувати роботу над 

помилками; 



 вести урок/практичне заняття іноземною мовою, грамотно використовуючи 

різноманітні вирази класного вжитку і засоби реалізації типових мовленнєвих функцій 

вчителя/викладача (комунікативних намірів); 

 встановлювати й підтримувати засобами ІМ і культури різноманітні мовленнєві 

контакти й атмосферу співпраці з учнями/студентами; 

 адаптувати свій іншомовний мовленнєвий досвід до вимог програми відповідного 

ступеня та рівня мовленнєвої підготовки учнів/студентів; 

 створювати доброзичливий психологічний клімат на уроці/практичному занятті з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів; 

 застосовувати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої і розумової діяльності 

студентів; 

 здійснювати на уроці/практичному занятті індивідуальний підхід до учнів/студентів та 

рівномірно розподіляти свою увагу між учнями/студентами різних рівнів підготовки. 

МОДУЛЬ 4 

Методи навчання іноземних мов і культур 

Перекладні методики навчання: 

 граматико-перекладний метод; 

 текстуально-перекладний метод; 

  критичний аналіз перекладних методів; 

 еволюція перекладних методів. 

Методи періоду Реформи: 

 соціальні та економічні передумови виникнення прямих методів Реформи; 

  психологічні і лінгвістичні передумови виникнення прямих методів; 

 прямі методи в Україні і за кордоном: основні представники цих методів, цілі, зміст, 

принципи та прийоми навчання; 

 варіанти прямих методів і їх критичний аналіз; 

 метод Г. Палмера; 

 метод М. Уеста; 

 неопрямізм; модифіковані варіанти прямого методу. 

Методи навчання іноземних мов і культур після другої світової війни: 

 соціальні та економічні причини виникнення нових методів навчання; 

 психологічні і лінгвістичні передумови виникнення нових методів навчання; 

  аудіо-візуальний метод; 

 аудіо-лінгвальний метод; 

  змішані методи навчання; 

 методичні погляди Ч.Фріза і Р.Ладо; 

  комунікативні методи навчання; 

  інтенсивні методи навчання. 

Сучасні методи навчання іноземних мов і культур: 

 метод повної фізичної реакції; 

 драматико-педагогічний метод; 

 «мовчазний метод»; 

  груповий метод; 

 ігровий метод; 

 метод проектів. 

Гностичні вміння: 

Аналізувати: 

 наукові основи методу (соціальні, психологічні, лінгвістичні); 

 методичні характеристики методу (мету, зміст, засоби, прийоми навчання); 

 назву методу (суттєві характеристики); 



 позитивні/негативні риси; 

 сфери застосування. 
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 Режим доступу: http://fl.knlu.edu.ua 

- Освітній сайт КНЛУ  

 Режим доступу : http://m.knlu.edu.ua/course/index.php?categoryid=13 

Сайти бібліотек 

- Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.  

 Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua    

- Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  

 Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua 

- Національної парламентської бібліотеки України.  

 Режим доступу: http://www.nplu.org 

- Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. – 

 Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com 

- Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.  

 Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua 

- Одеської національної наукової бібліотеки України. –  

 Режим доступу: http://www.odnb.odessa.ua 

- Педагогічна бібліотека. 

 Режим доступу: http://www.pedlib.clx.ru 

- Портал сучасних педагогічних ресурсів. 

 Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua 

- Освіта України. 

 Режим   доступу:http://osvita- ukrainy.com.ua 

- Освіта.UA. 

http://www.knlu.edu.ua/struktura/pidrozdili-universitetu/library/repozitarij-universitetu
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.nplu.org/
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http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://www.pedlib.clx.ru/
http://www.intellect-invest.org.ua/
http://osvita-/


  Режим доступу: http://osvita.ua. 

- Інформаційний портал «Знання».  

 Режим доступу: http://znannya.info 

- Єдине освітнє інформаційне вікно України.  

 Режим доступу : http://www.osvita.com 

- Науковий журнал «Creative Education» 

 Режим доступу:  http://www.Scirp.org/journal 

 

Зарубіжниі наукові журнали вільного доступу 

 

 Journal of Research in Applied Linguistics | ICI Journals Master List 

Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/journal/35190 

 Journal of Research in Applied Linguistics | ICI Journals Master List 

Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/journal/35190 

 Applied Linguistics Research Journal 

Режим доступу: www.alrjournal.com/ 

 International Journal of Applied Linguistics  

Режим доступу: https://benjamins.com/catalog/itl 

 Journal of Research in Applied Linguistic Studies  

Режим доступу: https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/.../zsk 

 Journal of Applied Linguistics and Language Research | RG Journal ... 

Режим доступу: https://www.researchgate.net/journal/2376-760X_Journal_of... 

 International Journal of Foreign Language Teaching and Research 

Режим доступу: jfl.iaun.ac.ir/ 

 Journal of Language Teaching and Research 

Режим доступу: www.academypublication.com/jltr/ 

 Language Teaching Research: SAGE Journals 

Режим доступу: https://journals.sagepub.com/home/ltr 

 Open-Access Research in English Language Teaching  

Режим доступу: https://openaccessresearchinenglishlanguageteaching.wordpr... 

 Research in the Teaching of English | RG Journal Impact Rankings ... 

Режим доступу: https://www.researchgate.net/journal/0034-527X_Research_i... 

 International Journal of Research in English Education 

Режим доступу: ijreeonline.com/ 

 

Вебінари з проблем реалізації  дослідження 

в галузі методики навчання іноземних мов 

 Webinars - Research in Practice 

Режим доступу: https://www.rip.org.uk › Events & Online Learning 

 Research Webinars - Teaching Council 

Режим доступу: https://www.teachingcouncil.ie/.../Research...-/Research-Web... 

 Webinars - Elsevier 

Режим доступу: https://www.elsevier.com › All Solutions › SSRN 

 Webinars for teachers - Cambridge English 

Режим доступу: https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-

teachers/webinars/ 

 Free webinars for teachers | British Council 

Режим доступу: https://www.britishcouncil.me/en/teach/webinars 

 Webinars - | TeachingEnglish | British Council | BBC 

Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/events/webinars 

 Webinars | Oxford University Press 

http://osvita.ua/
http://znannya.info/
http://www.osvita.com/
http://www.scirp.org/journal
https://elt.oup.com/feature/global/webinars/
https://elt.oup.com/feature/global/webinars/


 Режим доступу: https://elt.oup.com/feature/global/webinars 

 Free Webinars on ELT - Macmillan English 

Режим доступу: http://www.macmillanenglish.com/webinars/ 

 Free Webinars | EF Teacher Zone 

Режим доступу: https://www.ef.com/wwen/tz/courses/free-webinars/ 

 IATEFL Webinars 

Режим доступу: https://www.iatefl.org/web-events/webinars 

 Webinars For Teachers | Search Webinars For Teachers  

Режим доступу: www.zapmeta.ws/Search/Now  

 TESOL Online Courses - Webinars - TESOL International Association 

Режим доступу: https://www.tesol.org/attend-and.../online-courses-seminars 

 Promoting a Teacher Education Research-Oriented Curriculum ... 

Режим доступу: https://www.researchgate.net/.../320844297_Promoting_a_T... - 

 Mobile Research: Bookmark, Curate, Aggregate, & Annotate ... 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2Sp_Yp-oR-Q 

 TESOL and Languages Teaching and Research Group | Deakin 

Режим доступу: https://www.deakin.edu.au › School of Education › Research 
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 Webinars for teachers - Cambridge English 

Режим доступу: https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-
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Режим доступу: https://www.britishcouncil.me/en/teach/webinars 
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Режим доступу: https://www.teachingenglish.org.uk/events/webinars 

 Webinars | Oxford University Press 

 Режим доступу: https://elt.oup.com/feature/global/webinars 

 Free Webinars on ELT - Macmillan English 

Режим доступу: http://www.macmillanenglish.com/webinars/ 
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Режим доступу: https://www.ef.com/wwen/tz/courses/free-webinars/ 

 IATEFL Webinars 

Режим доступу: https://www.iatefl.org/web-events/webinars 

 Webinars For Teachers | Search Webinars For Teachers  

Режим доступу: www.zapmeta.ws/Search/Now  

 TESOL Online Courses - Webinars - TESOL International Association 

Режим доступу: https://www.tesol.org/attend-and.../online-courses-seminars 

 Promoting a Teacher Education Research-Oriented Curriculum ... 

Режим доступу: https://www.researchgate.net/.../320844297_Promoting_a_T... - 

 Mobile Research: Bookmark, Curate, Aggregate, & Annotate ... 
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 TESOL and Languages Teaching and Research Group | Deakin 

Режим доступу: https://www.deakin.edu.au › School of Education › Research 
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