




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

 Спеціальність 013 

Початкова освіта 

Модулів –  

Вчитель початкових 

класів; вчитель 

англійської мови в 

початкових класах 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  ––  
Семестр 

Загальна кількість 

годин 

 – 90 

6 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 1 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

32год. / 12 год. 

Практичні  

32 год. / 10 год. 

Лабораторні 

–– 

Самостійна робота 

26 год.  / 68 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  

6-й семестр – екзамен. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання  

дисципліни 

 

Мета курсу:    

Мета даного курсу – ознайомити студентів із теоретичними основами методики 

навчання англійської мови, сформувати уміння і навички організації освітнього 

процесу з англійської мови у початковій школі. 

 

Завдання курсу:  

- сформувати у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та 

спеціальні закономірності процесу навчання англійської мови як засобу 

спілкування, освіти, виховання й розвитку. Крім методичних знань, даються 

знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного 

циклів і на цій основі формуються знання про зміст і структуру педагогічної 

праці вчителя. 

- ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, 

системами і методами, формами та засобами навчання англійської мови, а 

також сформувати в них уміння і навички їх творчого застосування на практиці. 

-  розвивати у студентів творче мислення, що уможливить вирішення ними 

різних методичних завдань, що виникають у навчальному процесі з англійської  

мови в початковій школі. 

  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати:  

 основні поняття і категорії методики навчання англійської мови; 

  навчально-методичні комплекси з англійської мови; 

  сучасні підходи до формування в учнів  іншомовної комунікативної 

компетентності; 

  інноваційні методичні технології навчання англійської мови; 

  форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості 

мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної 

компетенцій; 

  основні організаційні форми реалізації освітнього процесу з навчання 

англійської  мови у початковій школі; 

  основи планування освітнього процесу з англійської мови у початковій 

школі. 

вміти: 

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

навчання англійської мови; 

  аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні 

комплекси з англійської мови; 



  аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і 

видів; 

  формувати в учнів 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  освітнього процесу з 

англійської мови в початковій школі. 

 

Загальні компетентності 

1.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. (ЗК- 1) 

Фахові компетентності 

1.Культурологічна (здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень, прагнути морального і фізичного 

вдосконалення своєї особистості: володіння державною й іноземною мовами у 

професійному спілкуванні). (ФК- 8)  

2. Інформаційна (здатність будувати систему інформаційних ресурсів з 

предметів, необхідну для формування засад освітньої діяльності. Уміння на 

основі отриманої інформації формувати комплексні аналітичні висновки, 

здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати і 

використовувати отриману інформацію в контексті освітнього завдання або 

проблем, що вирішуються. (ФК- 10) 

Програмні результати навчання 

1.Грамотно висловлюватися в усній та писемній формі, використовувати мову 

професійного спілкування, пояснювати й характеризувати факти і явища 

довколишньої дійсності державною мовою (ПРН-2); 

2. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, 

оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях (ПРН-5); 

3. Здатність використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати 

дослідницькі професійні навички (ПРН-9); 

4. Розуміти природу і знати вікові особливості учнів з різними рівнями 

розвитку в нормі, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні 

відмінності учнів з особливими потребами. (ПРН-12); 

5. Вроваджувати прийоми мотивації, самомотивації на шляху до досягнення 

спільної мети, виявляти вміння адаптувати свою поведінку до прийняття 

системи цінностей іншого (ПРН-15); 

6.Організовувати освітню діяльність у початкових класах з оволодіння 

англійською мовою (ПРН-18). 

 

 

3.Програма навчальної дисципліни 



Програма з курсу “Методика навчання англійської мови” передбачає 

лекційні (32 год.), практичні (32 год.) заняття, а також самостійну роботу (26 

год.) 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методики навчання 

англійської мови 

Тема 1. Методика навчання ІМ як наука. Методи та прийоми навчання 

Тема 2. Система вправ для формування навичок і вмінь ІМ. Аналіз вправ 

навчально-методичних комплексів. 

 

Змістовий модуль 2. Навчання основ іншомовної діяльності 

Тема 3. Формування лексичних навичок ІМ.  

Тема 4. Формування навичок вимови  

Тема 5.  Формування граматичних навичок 

Тема 6. Формування вмінь аудіювання 

Тема 7. Формування вмінь читання 

Тема 8. Формування вмінь письма 

Змістовий модуль 3. Методика формування продуктивної мовленнєвої 

компетенції 
Тема 9. Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні  

Тема 10. Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні 

Змістовий модуль 4. Організація та забезпечення процесу навчання 

англійської мови в початковій школі 

Тема 11. Організація роботи класу на уроці. Роль вчителя. Форми 

інтерактивності. 

Тема 12. Планування та контроль у навчанні англійської мови учнів початкових 

класів. 

Тема 13. Типи і структура уроків. Аналіз уроку. 

Тема 14. Навчання віршів і пісень на уроках англійської мови.  

Тема 15. Позакласна робота з англійської мови. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  



усьог

о  

у тому числі  

 

 

8 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Модуль 1 

 

I. Змістовий модуль 1. Теоретичні основи методики 

навчання англійської мови 

Тема 1. Методика навчання ІМ як 

наука. Методи та прийоми навчання 

6 2 2   2  

Тема 2. Система вправ для 

формування навичок і вмінь ІМ. 

Аналіз вправ навчально-методичних 

комплексів. 

 

6 2 2   2  

Разом за змістовим модулем 1 12 4 4   4  

Змістовий модуль 2. Навчання основ іншомовної діяльності 

 

Тема 3. Формування лексичних 

навичок ІМ.  

6 2 2   2  

Тема 4. Формування навичок вимови  6 2 2   2  

Тема 5.  Формування граматичних 

навичок 

6 2 2   2  

Тема 6. Формування вмінь аудіювання 5 2 2   1  

Тема 7. Формування вмінь читання 5 2 2   1  

Тема 8. Формування вмінь письма 4 2 1   1  

Модульний контроль 1  1     

Разом за змістовим модулем 2 33 12 12   9  

        

Семестровий контроль  -        

Усього годин 
45 16 16   13  

 

Модуль ІІ 

 

Змістовий модуль 3. Методика формування продуктивної мовленнєвої 

компетенції 

Тема 9. Формування іншомовної 

компетенції в діалогічному мовленні  

 

6 2 2   2  

Тема 10. Формування іншомовної 

компетенції в монологічному мовленні 

6 2 1   2  

Модульний контроль 1  1     



Разом за змістовим модулем 3 12 4 4   4  

Змістовий модуль 4. Організація та забезпечення процесу навчання 

англійської мови в початковій школі 

 

Тема 11. Організація роботи класу на 

уроці. Роль вчителя. Форми 

інтерактивності.  

6 2 2   2  

Тема 12. Планування та контроль у 

навчанні англійської мови учнів 

початкових класів. 

 

7 2 2   3  

Тема 13. Типи і структура уроків. 

Аналіз уроку. 

10 4 4   2  

Тема 14. Навчання віршів і пісень на 

уроках англійської мови.  

5 2 2   1  

Тема 15. Позакласна робота з 

англійської мови. 

4 2 1   1  

Модульний контроль 1  1     

Разом за змістовим модулем 4 33 12 12   9  

        

Семестровий контроль  - екзамен        

Усього годин 
90 32 32   26  

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Система навчання англійської мови у початковій школі 

на сучасному етапі 

2 

2. Сучасні педагогічні технології навчання англійської 

мови у початковій школі. 

2 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Система вправ для формування навичок і вмінь ІМ. 

Аналіз вправ навчально-методичних комплексів 

2 

2 Формування лексичних навичок ІМ. 2 

3 Формування навичок вимови 2 

4. Формування граматичних навичок. 2 

5. Формування навичок аудіювання 2 



6. Формування навичок читання 2 

7. Формування навичок письма 2 

8. Організація роботи класу на уроці. Роль вчителя. Форми 

інтерактивності. 

2 

9. Формування навичок діалогічного мовлення 2 

10. Формування навичок монологічного мовлення 2 

11. Планування та контроль у навчанні англійської мови 

учнів початкових класів. 

2 

12. Типи і структура уроків. Аналіз уроку. 2 

13  Позакласна робота 2 

14. Навчання віршів і пісень на уроках англійської мови. 2 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

 

 

10. Методи навчання 

 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і 

мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості 

майбутнього фахівця, вчителя англійської  мови у початковій школі, з 

урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й 

спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються  

інтерактивні методи навчання, зокрема, лекції-діалоги, розв’язування 

проблемних задач, формування навичок аналізу матеріалу та 

експериментування з ним відбувається на семінарських заняттях. 

 

11. Методи контролю 



 Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю.  

 Використовуються такі методи контролю: усний, письмовий, тестовий. 

Контроль здійснюється шляхом індивідуального і фронтального опитування 

студентів; метод письмового контролю – здійснюється за допомогою 

самостійних робіт та контрольної роботи; метод тестового контролю – 

виконання спеціальних тестових завдань; метод самоконтролю та ін. 

 

 

Перелік питань для проведення екзамену 

1. Методика навчання англійської мови як наука. Зв’язок методики з 

суспільними науками. 

2. Врахування вікових, психологічних та індивідуальних особливостей 

розвитку учнів початкової школи. 

3. вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями. 

4. Значення вивчення лексичного матеріалу. 

5. Засоби семантизації лексичних одиниць. 

6. Роль лексичних навичок у мовленнєвій діяльності. 

7. Послідовність введення та засвоєння фонетичного матеріалу. 

8. Роль слухо-вимовних навичок у мовленнєвій діяльності. 

9. Роль граматики у вивченні англійської мови. Етапи введення 

граматичних структур. 

10. Читання як засіб засвоєння мовного матеріалу. Методи навчання 

читання. 

11. Види читання. Як організувати урок читання. 

12. Роль розмовної теми у роботі над навичками мовленнєвої діяльності. 

13. Загальні вимоги до уроку англійської мови в початкових класах. Роль 

вчителя на уроці англійської мови. 

14. Контроль та оцінювання згідно нової програми та рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України. 



15. Значення використання засобів наочності на уроках в початкових 

класах. 

16. Значення вивчення віршів та пісень на уроках англійської мови в 

початкових класах. 

17. Роль позакласної роботи з англійської мови у підвищенні мотивації 

учнів. Види і форми позакласної роботи з англійської мови у 

початкових класах. 

18. Принципи, методи та прийоми методики викладання англійської  

мови. 

19. Контроль у навчанні англійської мови: функції, види, форми. Вимоги 

до контролю знань, навичок, умінь з англійської мови. 

20. Особливості навчання активної граматики в початкових класах. 

Вправи для формування репродуктивних граматичних навичок. 

21. Особливості навчання лексики в початкових класах. Лексичний 

мінімум. 

22. Способи семантизації лексичних одиниць. 

23. Особливості навчання активної лексики в початкових класах. Вправи 

для формування репродуктивних лексичних навичок. 

24. Загальна характеристика основних видів мовленнєвої діяльності, їх 

роль та місце в навчанні англійської мови. 

25. Особливості навчання діалогічного мовлення, система вправ, 

мовленнєві ситуації та шляхи їх моделювання на уроці. 

26. Особливості навчання монологічного мовлення. Система вправ. 

Монологічні висловлювання на основі ситуації та прочитаного 

(прослуханого) тексту. 

27. Особливості навчання аудіювання в початкових класах. Вимоги до 

текстів для аудіювання. Система вправ для аудіювання. 

28. навчання техніки читання англійською мовою. Вправи для читання. 

29. Письмові вправи для вдосконалення лексичних та граматичних 

навичок. 



30. Планування навчально-виховного процесу з англійської мови. Види 

планів. Особливості планування уроків англійської мови в початкових 

класах. 

Орієнтовні практичні завдання до курсового екзамену. 

1. Назвіть способи семантизації лексичних одиниць ... в ... класі. 

2. Складіть контекст для подачі лексичних одиниць ... в ... класі. 

3. Запропонуйте ефективні засоби контролю розуміння лексичних одиниць 

в початкових класах. 

4. Запропонуйте лексичну гру з використанням ляльки в початкових 

класах. 

5. Складіть фрагмент конспекту уроку на введення та первинне 

закріплення лексичних одиниць ... . 

6. Запропонуйте ситуації для демонстрації функцій граматичних структур 

... в ... класі. 

7. Запропонуйте кілька варіантів граматичної гри на засвоєння 

мовленнєвих зразків ... у ... класі. 

8. Напишіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на введення та первинне 

закріплення граматичної структури... . 

9. Складіть фонетичну зарядку на звуки ... в ... класі. 

10. Опишіть прийоми навчання звука ... в ... класі. 

11. Запропонуйте фонетичну гру для учнів початкових класів. 

12. Напишіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на введення та первинне 

закріплення звука ... . 

13. Складіть комунікативне завдання до аудіювання тексту ... для ... класу. 

14. Складіть завдання для контролю розуміння прослуханого тексту ... для 

... класу. 

15. Складіть тест для контролю розуміння прослуханого тексту ... дляч ... 

класу. 

16. Складіть фрагмент конспекту уроку у ... класі з навчання аудіювання 

тексту ... . 



17. Сплануйте хід роботи з навчання діалогічного мовлення за діалогом-

зразком вправи ... циклу ... в ... класі. 

18. Розробіть рольову гру за темою ... для ... класу. 

19. Складіть фрагмент конспекту уроку у ... класі з навчання діалогічного 

мовлення за темою ... . 

20. Складіть вправу для навчання монологічного висловлювання за темою 

... з використанням тексту-зразка із вправи ... циклу ... підручника для ... 

класу. 

21. Сплануйте хід роботи з навчання учнів описувати ... за малюнком 

вправи ... циклу ... в ... класі. 

22. Складіть фрагмент конспекту уроку у ... класі з навчання монологічного 

мовлення за темою ... . 

23. Складіть серію вправ для навчання техніки читання слів, що включають 

літеру ... у закритому та відкритому складах на базі вправ ... циклу ... 

підручника для ... класу. 

24. Складіть завдання для контролю розуміння прочитаного тексту ... з 

циклу ... підручника для ... класу. 

25. Складіть тест для контролю розуміння тексту ... з підручника ... класу. 

26. Запропонуйте гру для формування в учнів ... класу орфографічних 

навичок. 

27. Підберіть пісню та запропонуйте етапи її презентації. 

28. Складіть тест для контролю вживання Present Indefinite у 3 класі. 

29.  Підберіть пісню та розробіть вправи на її основі для учнів 4 класу. 

30.  Запропонуйте тему та хід виконання проектної роботи для учнів 4 

класу. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Оцінювання здійснюється  відповідно до Положення про контроль та оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені 

Івана Франка за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

• практичні, самостійні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів -  50 

(практичні заняття передбачають виконання системи завдань. Поточний контроль 



здійснюється на практичних заняттях в індивідуальній, фронтальній або комбінованій 

формах. Бали виставляються за виступи на семінарських заняттях – 5 балів Х 2 (10 балів). 

Передбачено виконання МКР: 2 МКР х 20 балів (40 балів) 

 • іспит – максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота (50) 

Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
  

Т1 Т2 

 

 Т3 

 

Т4 Т

5 

Т6 Т

7 

Т8 м

кр 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

мкр   

 5        20       5 20 50 100 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

35-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Підручники та посібники. 

2. Завдання для самостійного опрацювання. 

3. Базова та допоміжна література. 

4. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, модульні 

контрольні роботи, питання для усних відповідей, завдання для ККР, питання 

до екзамену. 

 

 

 

14. Рекомендована література 

 



Базова 

1. Бабенко Т.В. “Навчання англійської мови учнів початкової школи”. 

Видавничий центр ЛНУ імені І. Франко. Львів 2002. 

2. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя 

іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006. 

– 200 с. 

3. Бігич О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: посібник 

/ О.Б.Бігич. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с. 

4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. - К.: 

Ленвіт, 2003. - 273с. 

5. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. 

Коваленко, І.П.Кудіна. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. - 240 с. 

6. Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх 

навчальних закладах /Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої та 

М.Т.Солов'я.- К., 2002.-356 с. 

7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: 

Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

8. Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. 

Морська. – Тернопіль : Астон, 2003. 

9.  Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних   

закладах: Посібник. Вид, 2-е, доп. і переробл. /Кол. авторів під керівн.    

С.Ю.Ніколаєвої, - К.: Ленвіт, 2004. - 360 с. 

 

 

  

             

Допоміжна 

1. Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. 

2. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. - Київ. 

3.Коломінова О.О., Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської   мови у 

початковій школі // Іноземні мови. – 2010.- № 2. С. 40-47. 

4.Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у     

   початковій школі. - Горлівка: ГДШІМ, 2003. - 108 с,  

5. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх      

    навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої і       

    В.В.Черниш. -К.: Ленвіт, 2003. - 250с. 

6. Підручники і навчально-методичні комплекси з англійської мови для 1-4   

    класів. 

Інформаційні ресурси 

http://www.esl-library.com/index.cfm?PageId=1 

http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids 

http://www.teachingenglish.org.uk/try/lesson-plans 

http://www.btinternet.com/~ted.power/literacy.html 

http://www.esl-library.com/index.cfm?PageId=1
http://www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids
http://www.teachingenglish.org.uk/try/lesson-plans
http://www.btinternet.com/~ted.power/literacy.html


http://www.englishpage.com/ 

http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=global 

http://www.macmillanenglish.com/BlankTemplate.aspx?id=28164 

http://www.macmillanenglish.com/straightforward/worksheets.htm 

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5  

9454 

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=5     

9478 

http://www.teachingenglish.org.uk/ 

http://developingteachers.com/ 

http://www.rhymezone.com/?loc=top 

http://www.manythings.org/songs/ 

http://iteslj.org/Techniques/Hussein-Poems.html 

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Music.html 

http://iteslj.org/Techniques/Cullen-SongDictation.html 

http://iteslj.org/Techniques/Upendran-PhrasalVerbs.html 

http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html 

http://iteslj.org/Techniques/Yoo-Songs.html 
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/project/?cc=ua 
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