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Програма екзамену 

з дисципліни 

Методика викладання іноземної мови у  школі 
   

 спеціальность                035 Філологія 

освітній рівень           перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

освітня програма        Мова і література (німецька, японська, китайська) 

спеціалізація                 035.04 Германські мови і літератури 

                                      (переклад включно) 035.06 04 Східні мови і літератури 

                                      (переклад включно) 

 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів: 15 балів за перше та друге питання і 10 балів за 

третє: (15*2)+10 =40.   

 

Орієнтовні питання до екзамену 

1. Методика - наука про навчання ІМ. Об'єкт та предмет дослідження методики 

викладання ІМ.  

2. Методи дослідження в методиці навчання ІМ: основні методи 

дослідження;допоміжні методи дослідження. 

3. Зв'язок методики навчання ІМ з іншими науками. 

4. Цілі навчання ІМ: а) практична; б) освітня; в) розвиваюча; г) виховна; професійно 

спрямована. 

5. Зміст навчання: а) структура; б) іншомовна комунікативна компетентність; в) 

компоненти. 

6.  Принципи навчання: а) дидактичні; б) методичні. 

7. Методи навчання ІМ. 

8. Засоби навчання: а) вимоги до засобів навчання; б) класифікація засобів; в) 

навчально-методичний комплекс. 

9. Критерії відбору фонетичного мінімуму. 

10. Вимоги до вимови учнів.  

11. Основна мета навчання фонетики. 

12. Класифікація звуків ІМ.  

13. Прийоми пояснення, корекції звуків. 

14. Основні етапи формування фонетичної навички. 

15. Вправи на рецепцію та репродукцію звуків. 

16. Активний і пасивний граматичний мінімум.  

17. Граматичні навички мовлення.  

18. Поняття "граматична структура" і "зразок мовлення".  

19. Етапи формування граматичної навички. 

20. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму. 

21. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного 

мінімуму. 



22. Зміст навчання лексики: а) лексичний матеріал; б) лексичні навички. 

23.  Робота з лексичним матеріалом: а) етапи роботи; б) способи семантизації; в) 

автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями. 

24. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.  

25. Вимоги до базового рівня володіння компетентністю в аудіюванні. 

26. Психофізіологічні механізми аудіювання. 

27. Вимоги до текстів для навчання аудіювання. 

28. Труднощі аудіювання іншомовного мовлення. 

29. Етапи навчання аудіювання.  

30. Система вправ для навчання аудіювання.  

31. Суть і характеристика монологічного мовлення. 

32. Психолінгвістична характеристика монологічного мовлення. 

33.  Типи монологічних висловлювань. 

34. Етапи навчання монологічного мовлення. 

35. Система вправ для навчання монологічного мовлення.  

36. Суть і характеристика діалогічного мовлення. Структура діалогу. Труднощі 

оволодіння діалогічним мовленням. Етапи навчання та система вправ для навчання 

діалогічного мовлення. 

37. Суть та цілі формування іншомовної компетентності у читанні. 

38. Види читання. 

39. Формування навичок техніки читання. Вправи для формування навичок техніки 

читання. 

40. Розвиток умінь читання. Вправи для розвитку вмінь читання.  

41. Формування іншомовної компетентності у письмі. 

42. Вимоги до базового рівня володіння писемним мовленням. 

43. Навчання техніки письма. Вправи для формування навичок техніки письма. 

44.  Етапи навчання письма:  а) оволодіння графікою; б) засвоєння структурної 

моделі мовлення; в) оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування. 

45. Письмо - як засіб навчання та контролю. 

46. Типи, структура, зміст та специфіка уроку іноземної мови. 

47. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови. 

   48.Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності. 

49.Система вправ для формування іншомовної комунікативної компетентності: а) 

сучасні вимоги до вправ; б) структура вправи; в) критерії та типи вправ.  

50. Поняття «сугестологія» та суть інтенсивного навчання. 

     51.Принципи та прийоми методу активізації резервних можливостей особистості та   

          колективу. 

    52. Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система    

          вправ для навчання усного мовлення. 

    53.Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста: принципи   

         навчання, передтекстові та післятекстові вправи. 

    54.Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо: принципи   

          навчання, систему усних тренувальних вправ. 

   55.Охарактеризуйте аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та   

          види вправ. 

56.Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи      

     роботи, характерні навчальні прийоми. 

     57.Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні    

          навчальні прийоми. 

   58.Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і    

принципи навчання. 

 

 



Затверджено на засіданні кафедри германської філології 

протокол № 8 від «14» травня 2019 р. 
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