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Зміст дисципліни Методична система навчання іншомовної комунікації: 

Методи (загальні: демонстрація, пояснення, вправляння 

та спеціальні: (Task-based learning/навчання, що 

базується на завданнях), (Presentation-Practice-Production 

/ Представлення-Практика-Продукування), Лексичний 

метод (Lexical Approach), Метод функцій (Functional 

Approach), Комунікативні методи (Communicative 

Approaches), Граматико-перекладний підхід (Grammar-

Translation Approach), (Total Physical Response - Повне 

фізичне відтворення), Сугестивне відкриття (Guided 

discovery), Content-based learning (навчання, що 

базується на змісті), Content and Language Integrated 

Learning/навчання мови через інтеграцію). 

Інформаційно-комунікативні технології як засіб 

реалізації формування іншомовної компетентності в 

умовах дистанційного навчання. Медіаосвітні ігри в 

умовах дистанційного навчання. Інтерактивна дошка 

Padlet. Створення ігор з використанням інтернет 

платформи LearningApps. Створення он-лайн тестів для 

здійснення контролю знань та вмінь учнів засобами 

Google forms.  Інші ікт-ресурси в умовах дистанційного 

та змішаного навчання (Power Point, Zoom, My Classroom 

та ін.). Інтерактивні технології формування іншомовної 

компетентності. 

ТРВЗ-технології. Елементи ейдотехніки в навчанні 

англійської мови молодших школярів. Ігрові технології 

та комунікативно-ігровий підхід. Проєкнта технологія на 

уроках англійської мови в початковій школі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Ми живемо в цікавий час. Кожен день приносить 

дивовижні технологічні новинки. Дитяча освіта є 

основою успішної адаптації до Нової Реальності. 

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти 



є формування іншомовної комунікативної 

компетентності для безпосереднього та 

опосередкованого міжкультурного спілкування , що 

забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і 

задоволення різних життєвих потреб дитини. Порівняно 

з іншими навчальними дисциплінами, іноземна мова — 

це галузь знань, адже розкриває для людини можливості 

пізнати різноманітність іншомовної культури, нові стилі 

життя. Інтеграція України в світову спільноту потребує 

досконалого володіння іноземними мовами шляхом 

інноваційних технологій. Тому їх упровадження 

визначено одним із пріоритетних напрямів 

реформування загальної початкової освіти.  
Сьогодні фахова підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи передбачає формування в нього компетенцій 

викладання англійської мови на рівні початкової школи. Це 

дозволить забезпечити собі повноцінне навчальне 

навантаження, оскільки сьогодні вчитель не має повної ставки 

в школі, тому навчальне навантаження доповнюється іншими 

видами діяльності, наприклад викладання англійської мови в 

своєму класі. Це підвищить рівень володіння англійською 

мовою для власних потреб (спілкування, листування з 

друзями, додаткові заняття для дітей, яким складно вивчати 

англійську мову тощо.) 

Компетентності КСП-1 Застосування відомих технологій початкової 

освіти в процесі організації різних напрямів навчання й 

виховання молодших школярів 

КСП-2 Здатність оперувати сучасними науковими 

позиціями щодо вимог до організації педагогічного 

процесу в початковій школі, його мети, завдань, 

принципів та основних напрямів 

КСП-3 Цілісне уявлення про сучасні теорії й методики 

навчання й виховання дітей молодшого шкільного віку, 

вільне оперування інноваційними технологіями 

початкової освіти 

КСП-4 Загальні уявлення про інноваційні технології у 

викладанні дисциплін мовно-літературної та 

математичної галузей у початковій школі та специфіка 

ознайомлення з ними студентів 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і 

прийоми навчання іноземних мов; 

уміння ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та 

проблемні методичні задачі під час навчання молодших 

школярів змістових ліній, визначених Державним 

стандартом початкової освіти, в тому числі іноземній 

мові; 

здатність демонструвати знання технологій організації 

навчально-виховного процесу в початковій школі; 

 аналізувати, обирати й ефективно використовувати 

навчально-методичні комплекси з іноземних мов; 

 аналізувати, обирати й ефективно використовувати 

вправи різних типів і видів; 

 формувати в учні іншомовну комунікативну 



компетентність; 

 використовувати у процесі формування іншомовної 

комунікативної компетентності інноваційні методичні 

технології; 

контролювати та оцінювати рівень сформованості всіх 

складників      

іншомовної комунікативної компетентності; 

планувати й реалізовувати різні форми організації 

навчально-виховного процесу з іноземної мови 

Види навчальної 

діяльності 

Лекція, практичне заняття, консультація 

Критерії оцінювання усні та письмові відповіді, індивідуальні науково-

дослідні завдання (доповіді, повідомлення, виступи, 

статті), есе, презентації, проєктна робота, тестування, 

залік 

Web-посилання на 

навчальної дисципліни 

на веб-сайті 

університету 

 

 
 


