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Курс з навчальної дисципліни «Методика

навчання англійської мови» спрямований на

викладення основ загальної методики навчання

англійської мови у середніх навчальних

закладах різного типу. Курс тісно пов’язаний із

циклом інших теоретичних дисциплін

(психології, лінгвістики, дидактики,

педагогіки), адже викладацька компетенція

потребує не тільки високого практичного рівня

мовної підготовки, але й поглиблених знань

стосовно загальних закономірностей навчання

іноземних мов.

Основними завданнями вивчення

дисципліни “Методика навчання англійської

мови” є ознайомлення студентів з сучасними

тенденціями в навчанні іноземних мов,

розкриття суті складових частин і засобів

сучасної методики як науки, формування

професійно-методичних вмінь.



Мета курсу: підготувати студентів до діяльності вчителя англійської

мови у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу.

Основні завдання дисципліни:

- озброювати студентів теоретичними та практичними психолого-

педагогічними і фаховими навичками та вміннями для

здійснення навчально-виховного процесу з англійської мови у

загальноосвітніх навчальних закладах;

- розвивати у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання

англійської мови в навчально-виховних закладах на базі

сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії

методики, педагогіки та психології, уміння поєднувати

теоретичні знання майбутніх учителів з методики викладання

іноземної мови з практичною діяльністю навчання учнів;

- формувати в студентів професійно-методичні вміння;

- вдосконалювати вміння студентів співвідносити теоретичні

знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові

методичні ідеї у практику вивчення предмета.

Результати навчання:

студенти мають знати методи, прийоми та форми проведення уроків

та особливості викладання англійської мови у ЗНЗ;

студенти мають уміти організовувати навчальну і позаурочну

діяльність учнів з англійської мови.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

1. Система освіти в Україні та викладання ІМ. Методика викладання ІМ як наука.

Система навчання ІМ

2. Лінгвопсихологічні основи навчання ІМ. Система вправ для формування навичок

і вмінь ІМ. Аналіз вправ навчально-методичних комплексів з ІМ

3. Формування фонетичних навичок та навичок техніки читання

4. Формування граматичних навичок ІМ. Формування лексичних навичок ІМ

5. Формування вмінь аудіювання та говоріння

6. Формування вмінь читання. Формування вмінь письма та писемного мовлення

7. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з ІМ. Типологія уроків ІМ.

Планування навчального процесу. Види планів. Особливості планування уроків

ІМ

8. Організація і здійснення контролю на уроках ІМ у школі. Методи навчання.

Основні етапи розвитку методики навчання ІМ

9. Індивідуалізація процесу навчання ІМ в середній школі. Методи навчання.

Основні етапи розвитку методики навчання ІМ. Інтерактивні методи навчання ІМ


