
Ділова гра
1. Проаналізуйте:

а) способи семантизації активного лексичного мінімуму в різних підручниках
англійської мови;

б) вправи для оволодіння ЛО активного мінімуму (5-7 класи);
в) вправи для оволодіння пасивним словником і створення потенціального

словника (8-9 класи).
2. Ознайомтеся з фрагментами уроків для оволодіння Л О активного мінімуму на по-

чатковому ступені (за підручником "English through Communication" для 5 класу).
3. Будьте готові розіграти запропоновані фрагменти на практичному занятті.
4. На основі поданого зразка складіть власний фрагмент уроку, мета якого - ознайо-

мити учнів з новими ЛО (активний мінімум) циклу уроків і навчити вживати нові ЛО
на рівні фрази та понадфразової єдності. Скористайтеся одним із підручників
англійської мови для середньої школи (початковий або середній ступінь).

5. Будьте готові розіграти свої фрагменти уроків на практичному занятті.

Методичні рекомендації до підготовки фрагментів уроків
1. Ознайомтеся з відповідним циклом уроків підручника.
2. Підготуйте необхідне унаочнення.
3. Продумайте і запишіть всі етапи ваших фрагментів уроків.
4. Розіграйте складені вами фрагменти уроків.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у мовленні на рівні

фрази і понадфразової єдності Л О для розмови про місяці і пори рок/та для
називання порядкових числівників.

Обладнання: Фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців, кросворд.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Ознайомлен- Т:
ня з новими ЛО.

Мета: Семантизувати
нові ЛО та проде-
монструвати їх
вживання у мов-
ленні.

Прийоми: Активне
слухання, пере-
клад, здогадка.

Once upon a time in a faraway northern land there lived a queen.
On New Year's Eve she wished for a basket full of snowdrops to
be brought to her palace.
The queen promised a lot of gold for it.

Способи семантизації
In the kingdom there lived a woman
with two daughters. One of them was
her own daughter and she loved the
girl dearly. The other was her step-
daughter, and the step-mother didn't
love her. The cruel woman sent her
step-daughter to the forest to pick
snowdrops.

Twelve Months:
January with cold is set.
February is chill and wet.
March wind often rages.
In April weather changes.

Пофразовий переклад

Пофразовий переклад,
здогадка

Pretty flowers come in May,
Sunny June brings longest day.
In hot July the skies are clear.
Then August with corn is here.
For fruit September opens the way,
October sweeps the leaves away.
Next enters grey November.
And lastly, snowy December.

Step-daughter: Good evening!
January: Good evening, little girl.
Step-daughter: May I sit near your fire and keep warm?
December: Come up, little beauty.
February: What are you doing here at night?
Step-daughter: My step-mother has sent me to pick snowdrops. What

shall I do?
May: Everything is good in its season.
April: It isn't time for snowdrops yet.
December: I know she's a good girl. I met her last winter. She

came to the forest to gather dry sticks. It snowed, the
cold wind blew, but she was always merry.

August: I saw her in summer. She picked berries, but she
never did any harm to the forest.

October: She came here in autumn to pick mushrooms. It
rained cats and dogs. No wonder - October is an
autumn month. But the girl remained cheerful.

November: You're right, brother.
Winter brings us snowflakes,
Spring - green buds and shoots,
Summer brings us berries,
Autumn - golden fruit.

February: I saw her feeding birds in winter.
Grey was the sky and the wind was chill,
Icicles hung from the window-sill.
Only the robin with a breast of red,
Sat and waited for crumbs of bread.

January: Well, darling, we'll bring you spring if you solve the
riddle: "A little old woman with twelve children: some
short, some long, some cold, some hot". What is this?

Step-daughter: I've guessed. It's a year.
Squirrel: Look!

The snow is melting,
the wind isn't blowing,
the streams are running,
the sun is shining!
The birds are singing!
The spring is coming!

Step-daughter: Oh, dear! Lots of snowdrops!
I've never seen so many flowers.
You've saved me, brothers-months.
Thank you very much.



in 2. Автоматизація
дій учнів з новими
ЛО на рівні слово-
форми та фрази.
та: Навчити учнів
вимовляти нові ЛО,
вживати у мовленні
на рівні фрази та
читати їх.
ийоми: Бесіда в ре-
жимі "учитель-клас",
навчальні ігри.
Імітація нових ЛО.

Читання нових ЛО
(про себе і вголос).

Називання нових
ЛО.

Підстановка нових
ЛО у зразок мов-
лення.

a) Т: Do you remember brother-months' poem about themselves?
Let's recite it together.

T-CI: January with cold is set... (Etc.).

b) T: Pinocchio would like to know the sequence of months. Let's tell
him this.

T-CI: The first month of the year is January. The second month of the
year is February. Etc.

Постановка запи-
тань з новими ЛО
та відповіді на за-
питання.

Т: We're going to play. Divide into two teams. Each team gets twelve
cards with the names of the months. Your task is to arrange the
months in the proper sequence as quickly as possible and read
their names aloud.

T: Let's play with a ball. I'll toss the ball and name a month, the pupil
who catches the ball, names the month to follow.
Example.

T: February.
P^ March. Etc.
a) T: Our friend Pinocchio wants to know what the spring, summer,

autumn and winter months are and what their sequence in a sea-
son is. Help the boy.

T-CI: March, April, May are spring months. March is the first spring
month. April is the second spring month. May is the third spring
month. June, July, August are summer months.

Pr June is the first summer month.
P2: July is the second summer month.
P3: August is the third summer month. Etc.
b) T: Our friend Roily, the parrot, thinks he knows the sequence of

months in a year. Let's check it. Confirm or correct his statements.
Example.

Roily: January is the first month. Am I right?
P.,: Yes, January is the first month.
Roily: April is the second month.
P2: No, April is the fourth month. Etc.
a) T: Let's play. I'm "It" (ведучий). ГИ think of a month of the year. Try

to guess the month. The pupil who guesses correctly will be "It".
Example.

P^ Has the month got 30 days?
T: No, it hasn't.
P2: Has it got 31 days?
T: Yes, it has.
P3: Is it a spring /summer/autumn/winter month? Etc.
b) T: We're friends, aren't we? We should know the dates of each

other's birthdays.
Example.

T-CI: When is your birthday, Oksana?
P1 (Oksana): It's on the 10th of November. Etc.

Етап З. Автоматизація
дій учнів з новими
ЛО на рівні понад-
фразової єдності.

Мета: Навчити учнів
вживати нові ЛО на
понадфразовому
рівні.

Прийоми: Бесіда в ре-
жимі "учень-учень",
"учень-клас".

1. Обмін репліками "за-
питання-відповідь".

2. Обмін репліками
"твердження-твер-
дження".

3. Об'єднання двох-
трьох фраз у понад-
срразову єдність.

Т: Ask each other about your birthdays.
Example.

P.,: When is your birthday, Ihor?
P2: It's on the ... of.... And when is your birthday, ...?
Pelt's on the ...of....

T: Check if Pinocchio remembers seasons and months. Correct him
if he makes a mistake.
Example.

P1 (Pinocchio): May is a summer month.
P2: No, May is a spring month. Etc.

T: Choose a card with the name of a month. Tell the class what you
know about it.
Example.

Pr- February is chill and wet. It is a winter month. February is the
second month of the year.
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. До лексичного шкільного мінімуму входить
а) активний і потенціальний словник
б) активний і пасивний словник
в) активний, пасивний і потенціальний словник

2. Реальний словник учня утворюють
а) пасивний та активний словниковий запас
б) активний та потенціальний запас
в) потенціальний та пасивний запас

3. До потенціального словника учня входять
а) слова, які вони самостійно вживають у говорінні
б) слова, про значення яких вони дізналися із словника
в) слова, про значення яких вони можуть здогадатися при читанні та/або аудіюванні

4. Поняття "лексична одиниця" включає
а) слово
б) вільне словосполучення
в) стале словосполучення
г) мовленнєве кліше
д) просте речення

5. Метою навчання лексики в середній школі є
а) формування лексичних навичок говоріння, аудіювання, читання і письма
б) знання всієї лексики іноземної мови
в) формування в учнів потенціального словника

6. Вибір способу семантизації ЛО залежить
а) від уподобання вчителя
б) від особливостей ЛО
в) від тематики для мовлення

7. Виходячи з особливостей ЛО, виберіть найдоцільніший спосіб семантизації для
таких груп слів:

1) cat, dog, cow, sheep, cock, hen а) здогадка завдяки відомим афіксам
2) lady, sir, Mr, Mrs, Miss б) здогадка завдяки подібності ЛО до
3) continent, tourist, region,climate.total слів рідної мови
4) misunderstand, disarmament, helpful, в) наочність

helpless, unjust г) тлумачення
8. Пред'являти нові ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму, доцільно

а) в ситуації мовлення <
б) в писемному мікротексті
в) ізольовано

9. Формуванню навички розуміння похідних слів при читанні сприятиме вправа
а) на підстановку ЛО у зразок мовлення
б) на групування ЛО згідно з їх афіксами
в) на парафраз

10. Визначте послідовність поданих нижче видів вправ для оволодіння ЛО, що нале-
жать до активного лексичного мінімуму

а) самостійне вживання ЛО на рівні фрази
б) лаконічна відповідь на альтернативне запитання
в) завершення зразка мовлення

Отже ми сподіваємося, що ви оволоділи основними методичними вміннями,
необхідними для навчання іншомовного матеріалу.

Але неможливо

і наступні практичні заняття будуть присвячені навчанню мовленнєвої діяльності.

Практичне заняття з теми «Навчання аудіювання і читання ЇМ»

Підтема: «Навчання аудіювання ЇМ»
;ета: Оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання аудіювання ЇМ.

Завдання:
а Ознайомитися з метою і змістом навчання аудіювання.
о Проаналізувати способи і прийоми навчання аудіювання на різних ступенях та впра-

ви, що використовуються в різних підручниках AM для формування вмінь аудіювання.
а Оволодіти ефективними способами і прийомами навчання аудіювання англо-

мовних текстів,
а Навчитися складати і проводити фрагменти уроків з навчання аудіювання.

План обговорення
1. Характеристика аудіювання як мети і засобу навчання.

• Конспект лекції.
• Методика ... 1999.-С. 117-121.
• ' Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности

на английском языке в школе. - К.: Рад. школа, 1988. - С. 72-75.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник /Гез Н.И.,

Ляховицкий М.В., Миролюбив А А и др. -М.: Высшая школа, 1982. -С. 213-219.
Опрацювавши вказані джерела, охарактеризуйте:
s аудіювання як вид мовленнєвої діяльності,
S зв'язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності;
s роль аудіювання як мети і засобу навчання;
s основні мовленнєві механізми аудіювання.

Дайте визначення таких понять як "аудіювання", "мовленнєві механізми", "фонема-
тичний слух", "інтонаційний слух", "вірогідне прогнозування", "оперативна пам'ять",

І "короткочасна пам'ять", "довгочасна пам'ять".

2. Цілі та зміст навчання аудіювання.
• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. - С. 121-129.
• Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. Розділ

"Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності".
Вивчіть вимоги програми до вмінь аудіювання в різних класах середньої школи.

Випишіть їх у таблицю.

Клас

5

6

7

Уміння Тривалість
звучання

Обсяг фраз Незнайомі слова

7П



10
11

Проаналізуйте динаміку розвитку аудитивних умінь учнів з 5 по 11 класи.
• Методика обучения ... Вказ. праця. - С. 220-242.
• Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Вказ. праця. - С. 75-82.
• Круківська І.А. Використання пісень у процесі навчання аудіювання //Іноземні

мови. - 1998.-№ 1.-С. 22-24.
Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте головну мету і проміжні цілі навчан-

ня аудіювання; визначте різні рівні розуміння аудіотексту; розкрийте суть кожного
компонента змісту навчання аудіювання (лінгвістичного, психологічного і методич-
ного); визначте можливі труднощі сприймання та розуміння аудіотекстів, а також
шляхи їх подолання.

3. Система вправ для навчання аудіювання.
• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. -С. 130-139.
• Методика обучения ... Вказ. праця. - С. 234-241.
• Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах у таблицях

/За ред. С.В.Гапонової. - К.: Ленвіт, 1999. - С. 30-31.
• Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Вказ. праця. - С. 82-98.
• Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. Тестовий контроль лексичних навичок аудію-

вання . - К.: Ленвіт, 1997. - С. 20-66.
Опрацювавши рекомендовані джерела, визначте послідовність етапів роботи з текс-

том для аудіювання, мету кожного з етапів та способи контролю розуміння аудіотекстів.

Ділова гра
1. Опрацювавши розділ "Характеристика текстів для навчання аудіювання англійською

мовою" ( Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Вказ. праця. - С. 73-75),
проаналізуйте тексти для аудіювання у книжках для вчителя "English through Com-
munication" для 5, 6 кл. (кол. авторів під керівн. Скляренко Н.К., К.: Освіта, 1996,
1997. - С. 123-129, С. 50-88) з точки зору труднощів, які вони представляють.

Зверніть увагу на фонетичні, лексичні та граматичні труднощі; види мовлення
(монолог, діалог); композиційно-смислову структуру аудіотекстів.

2. Ознайомтеся з фрагментом уроку для навчання аудіювання в 6 класі (Склярен-
ко Н.К. и др. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. - К.:
Рад. школа, 1988. - С. 98-100).

3. Підготуйтесь до проведення фрагменту уроку, з яким ви ознайомились. Будьте
готові розіграти фрагмент уроку на занятті.

4. Сплануйте і запишіть фрагмент уроку з навчання аудіювання у 5 чи 6 класі (вка-
зані книжки для вчителя "English through Communication", С. 123-129; С. 50-88.).
За власним бажанням виберіть один із аудіотекстів, виділіть в ньому лексичний
та граматичний матеріал, що може бути складним для учнів, а також труднощі
змісту. Складіть завдання, що готують до слухання тексту та контролюють розу-
міння його змісту. Будьте готові розіграти свій фрагмент уроку, виконуючи роль
учителя. Інші студенти виконуватимуть роль учнів.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Мета: Навчити учнів 6 класу розуміти на слух текст "What the Boy Wanted".
Обладнання: Фонограма тексту.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи
Етап 1. Підготовка до

аудіювання тексту
"What the Boy
Wanted".

Мета: Навчити учнів ви-
значати граматичні
орієнтири тексту і
розуміти речення, які
містять незнайомі
слова, що не впли-
вають на розуміння
смислу висловлю-
вання.

Прийоми: Активне слу- Т:
хання, називання
присудків, здогадка.

1. Визначення грама-
тичних орієнтирів.

2. Сприймання ре- Т:
чень, які містять
незнайомі слова,
що не впливають на
розуміння смислу
висловлювання.

3. Підготовка до визна- Т:
чення різних видів
зв'язку між речен-
нями.

Етап 2. Аудіювання Т:
тексту.

Мета: Навчити учнів де-
тального розуміння
прослуханого тексту.

Прийоми: Активне слу-
хання, малювання.

Етап 3. Контроль ро-
зуміння тексту.

Мета: Перевірити точ-
ність розуміння
тексту. Т:

Прийоми: Називання,
переказ.

Послухайте речення і назвіть присудок у кожному з них.
1. The mother wanted to calm the boy.
2. He wants your hat.
3. An old gentleman was travelling in a tram-car.

Послухайте речення і передайте їх зміст, ігноруючи незнайоме
слово, яке є обставиною способу дії.
1. A little boy was crying bitterly.
2. "I cannot help him", answered the mother quietly.
3. The gentleman sitting opposite the woman said angrily, "Why
is the boy crying?"

Послухайте складне речення і назвіть сполучник, який зв'язує
обидві його частини.
1. Nick went to bed because it was late.
2. She swims in the sea when the weather is warm.
3. The mother wanted to calm the boy, but the gentleman said
angrily, "Oh, how the boy is crying".

Послухайте розповідь і намалюйте предмет, через який плакав
хлопчик.

What the Boy Wanted
An old gentleman was travelling in a tram-car. A lady with a small boy
was sitting opposite him. The boy was crying bitterly. The mother wanted
to calm the son. The old gentleman, sitting opposite her said angrily,
"Oh, how the boy is crying. Why dori't you give him what he wants?"
"But I can't", answered the mother quietly, "he wants your hat".

Спочатку назвіть предмет, який хотів мати хлопчик, а потім
передайте зміст почутого тексту 4-5 реченнями у логічній
ПОСЛІДОВНОСТІ. '



Додаткова література
• ґапонова С.В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи

//Іноземні мови. - 1996. -№ 2,3. - С. 9-17, С. 11-16.
• Ґапонова С.В. Вправи для навчання аудіювання англомовних текстів за темою "Canada"

учнів старших класів середньої школи //Іноземні мови. - 1999. - № 1. - С. 9-13.
• Ґапонова С.В. Вправи для навчання аудіювання англомовних текстів за темою "Australia"

учнів старших класів середньої школи //Іноземні мови. - 1 999. - № 2. - С. 1 1 -1 3.
• Елухина Н.В. Интенсисрикация обучения аудированию на начальном этапе // ИЯШ. -

1986.- №5. -С. 15-20.
• Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно-ориентированной

методики //ИЯШ. - 1989. - № 2. - С. 28-36.
• Метьолкіна О. Б. Адаптивні вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання

першокласників //Іноземні мови. - 1995. - № 1 . - С.48-49.
• Метьолкіна О. Б. Коригуючі та стимулюючі вправи для індивідуалізованого навчання

аудіювання першокласників //Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 55.
• Натальин В.П., Натальина С.А., Паращук В.Ю. Тестовый контроль аудирования на

уроках английского языка в IV классе //ИЯШ. - 1989. - № 2. - С. 49-53. (Див. також:
ИЯШ. - 1989. - № 2. - С. 62-65; ИЯШ. - 1990. - № 3. - С. 32-35).

• Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Рівні володіння іншомовним мовленням //Іноземні
мови. - 2000. - № 2. - С. 69-72.

• Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетен-
ції (на матеріалі англійської мови) - К.: ІЗМН, 1996. - С. 20-59.

• Anderson A., Lynch Т. Listening. - Oxford University Press, 1996. - P. 33-80.
• Ur P. A Course in Language Teaching. - Cambridge University Press, 1 997. - P. 1 05-1 20.

Перевірте себе за тестом
нструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1 . Аудіювання - це
а) продуктивна діяльність
б) рецептивна діяльність
в) репродуктивна діяльність

2. Аудіювання пов'язане з
а) говорінням
б) читанням
в) з усіма видами мовленнєвої діяльності

3. Аудіювання є
а) метою навчання ЇМ
б) ефективним засобом навчання ЇМ
в) одночасно і метою, і засобом навчання ЇМ

4. У середній школі навчають аудіювання
а) з повним розумінням та розумінням основного змісту
б) з вибірковим розумінням
в) із загальним розумінням

5. Найбільші труднощі виникають в учнів при аудіюванні текстів
а) описів
б) повідомлень
в) роздумів

6. До мовних труднощів аудіювання належить
а) відсутність зорової опори

б) наявність конвертованих слів
в) темп пред'явлення аудіотексту

7. До немовних труднощів аудіювання належить
а) незнайомий голос диктора
б) омофони
в) незнайомі слова

8. До групи умовно-мовленнєвих вправ в аудіюванні належить
а) розуміння на слух опису картини
б) розпізнавання нового слова серед відомих
в) аудіювання фонограми тексту

9. До мовленнєвих вправ в аудіюванні належить
а) визначення інтонації прослуханої фрази
б) визначення кількості слів, почутих у фразі
в) розуміння звукового супроводу до кінофільму

10. Найбільш ефективним способом контролю розуміння аудіотексту є
а) переказ тексту рідною або іноземною мовою
б) відповіді на запитання
в) тести

Підтема: «Навчання читання ЇМ»
Мета: Оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання читання ЇМ.
Завдання:

а Ознайомитися з метою і змістом навчання читання,
о Проаналізувати прийоми і способи навчання читання на різних ступенях та вправи,

що використовуються в різних підручниках ЇМ для формування вмінь читання,
а Оволодіти ефективними способами і прийомами навчання читання іншомовнихтекстів.
а Навчитися складати і проводити фрагменти уроків з навчання читання.

План обговорення
1. Цілі навчання читання та вимоги програми до оволодіння учнями цим видом

мовленнєвої діяльності.
• Конспект лекції.
• Методика... 1999.-С. 187-191.
• Чинні програми середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. Роз-

діл "Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності".
Визначте вимоги програми до вмінь читання в різних класах середньої школи.

Випишіть їх у таблицю.

Клас

5

6

7

8

9

10_j

11

Уміння Характер тексту Обсяг тексту Незнайомі слова

Проаналізуйте динаміку розвитку вмінь читання учнів з 5 по 11 класи.



• Методика ... 1999. - С. 187-195; 199-205.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник /Гез НИ., Ля-

ховицкий М.В., Миролюбов А А и др. - М.: Высшая школа, 1982. - С. 264-294.
Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте головну мету і проміжні цілі навчання

читання; визначте різні рівні розуміння тексту; розкрийте суть кожного компонента
змісту навчання читання (лінгвістичного, психологічного і методичного); визначте мож-
ливі труднощі розуміння текстів, а також шляхи їх подолання.

2. Функції (призначення) іншомовного тексту як джерела інформації.
• Конспект лекції.
• Фоломкина С.К. Текст в обучении иностранным языкам //ИЯШ. - 1985. - № 3. -

С. 18-22.
Опрацювавши вказані джерела, сформулюйте і запишіть усі функції тексту, ви-

значте найважливішу з них, обґрунтуйте свій вибір.

3. Класифікація видів читання.
• Методика ... 1999. - С. 199-203.
• Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах у табли-

цях /За ред. С.В.Гапонової. - К.: Ленвіт, 1999. - С. 35-37.
Ознайомтеся з класифікацією видів читання і визначте режими роботи з текстами.

Назвіть види читання, що відповідають комунікативним цілям та різним текстам.

4. Диференційований підхід до іншомовного тексту в залежності від його характеру
(художній, суспільно-політичний, науково-популярний, тематичний).

• Рогова Г.В., Мануэльян Ж.И. Методическое содержание работы над иноязыч-
ным текстом различного характера в старших классах средней школы //ИЯШ.
-1974.-№ 5.-С. 48-56.

Назвіть зміст роботи над текстами в залежності від їх характеру. Запишіть приклади
і назви завдань, що виконуються у процесі роботи з різними видами текстів.

5. Передтекстові (підготовчі) і післятекстові (контрольні) завдання у навчанні читання.
• Методика ... 1999. - С. 204.
• Ніколаєва С.Ю. та ін. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих

текстів англійською мовою. - Бібліотечка журналу «Іноземні мови». - 1998. -
(№3-4); 1999.-(№ 1-3).

• Ніколаєва С.Ю., Метьолкіна О.Б. Тестовий контроль лексичних навичок читання. -
К.: Ленвіт, 1997.-С. 11-43.

• Чернявская Л.А. Роль коммуникативных заданий и учет ситуаций общения при
обучении чтению //ИЯШ. - 1986. - № 3. - С. 20-26.

Наведіть приклади передтекстових і післятекстових завдань для різних видів текстів.

Ділова гра
1. Проаналізуйте завдання та вправи для читання, визначте вид читання і способи

контролю розуміння текстів. Див.: English through Communication: Підручник для 5
кп. середи, шк. /Кол. авторів під керівн. Н.К.Скляренко. - К.: Освіта, 1996. - С. 246-
248;264-266,317-320.

2. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання читання у старших класах се-
редньої загальноосвітньої школи. Будьте готові розіграти ці фрагменти уроку на
практичному занятті.

3. Розробіть свої фрагменти уроків з навчання читання другої частини оповідання "The
Last Leaf (After O.Henry). Будьте готові розіграти розроблені вами фрагменти уроків
на занятті, виконуючи роль учителя. Інші студенти виконуватимуть роль учнів.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Мета: Навчити учнів старших класів читати з повним розумінням змісту текст "The

Last Leaf (after O. Henry).1

Обладнання: Друкований текст.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи j
_j ~—~—- І

We are going to read an interesting and touching story of the
writer, whose books are very popular both in the USA and in this
country. Is his name familiar to you? Did you read any of his sto-
ries in Russian and did you like them?
The most peculiar thing about O.Henry's works is that the reader
can never guess the end of them. That is why they are always
read with great interest.
Most of O.Henry's stories show his good knowledge of ordinary
people and his warm sympathy for them.

The story we'll read contains a few proper names. They are on
the blackboard:

Sue from Susan and Johnsy - girls' names
Washington Square in New York
Behrman - a surname

Let's repeat the words in chorus.
Besides while reading the story you will come across a number of
interesting international words. Now look at the board and try to
guess what Ukrainian words they remind you of:

an artist;
a magazine.

These are the so-called "Ненадійні друзі перекладача" because
they mean "художник", "журнал". There are some more international
words: studio, chance, illustrate (illustration), soup, finish, statue,
model.
So you see, many international words refer to the topic "fine arts".
The story we are going to read is about artists and about a girl
who fell seriously ill.
Let's review a few words of the topic "Medical Service":

doctor fall (fell) ill
get (got) well illness
go (in the meaning "die") lie white and still

So I hope you'll be able to recognize these words while reading
the story.

Мета 2: "Зняти" грама- Т: То help you with your comprehension of the story I'd like to draw
тичні труднощі розу- your attention to some grammatical points. First we'll analyze them

and then you'll try to find some proper Ukrainian equivalents:
- The chance for you is to ... work hard (to come in time, to see
him at home, etc.).
- Let her come in the evening (us know about it, him go by train, etc.).
- What was there to do (to discuss, to count, to like, etc.).
-1 saw her entering the flat (leaving the house, crossing the street).
-1 want you to come (him to ring me up, you to let me know, etc.).

Ви можете знайти текст після фрагмента уроку.

Етап 1. Підготовка до Т:
читання тексту
"The Last Leaf.

Мета: Створити в учнів
установки на спри-
ймання і розуміння
тексту.

Прийом: Активне слу-
хання, відповіді на
запитання.

Етап 2. Виконання пе- Т:
редтекстових зав-
дань.

Метаї: "Зняти" лексич-
ні труднощі розумін-
ня тексту: власні
імена, інтернаціо-
нальні слова, слова
до теми «Здоров'я.
Медицина».

Прийоми: Впізнаван-
ня, читання хором,
здогадка.

міння тексту.
Прийоми: Граматич-

ний аналіз, пере-
клад.



Етап 3. Читання тексту
"The Last Leaf".

Мета: Навчити учнів
читати текст "The
Last Leaf" із за-
гальним розумін-
ням змісту.

Прийом: Читання про
себе.

Етап 4. Контроль розу-
міння прочитаного
(виконання після-
текстових завдань).

Метаї: Перевірити за-
гальне розуміння
тексту учнями.

Прийом: Відповіді на
запитання вчителя.

Мета 2: Перевірити
розуміння учнями
основних фактів
тексту.

Прийом: Виконання
тесту множинного
вибору.

Т: After we are through with some difficulties in the story let's begin
to read. The story by O.Henry is called "The Last Leaf. Open
your books at page 139 (one hundred and thirty-nine). You are to
read it to yourselves for ten minutes. I'm ready to help whenever
you come across any real difficulties. Do your best to ignore those
unfamiliar words which do not prevent you from comprehension
of the gist of the story. Be ready to find in the text the answers to
the following questions (on the blackboard).
1) What was Johnsy counting for a few days?
2) Why did Sue want to make Johnsy not count it?

T: Now your time is up. I hope you've understood the first part of the
story "The Last Leaf.
The story you've read is about the two girl-friends, Johnsy and
Sue, who lived in New York. You came to know that one of them,
Johnsy, fell seriously ill and lost hope to do what... ? (to get well).
She lay and counted what?... (ivy-vine leaves on the wall). So,
she was going to die with the... (the last leaf). That's why Sue did
what...? (That's right. She tried to make her friend not think about
the falling leaves, not count them).

T: Now we'll check your comprehension of the main facts. Here's
the multiple-choice comprehension test. You are to choose the
correct answer. (Three minutes for the test).
1. Sue and Johnsy were

a) actors
b) artists
c) doctors

2. When Johnsy fell ill
a) she didn't hope to get well
b) she had no chance to get well
c) she struggled for her life

3. Sue heard Johnsy counting
a) her pictures
b) the bricks on the wall
c) the leaves on the old ivy-vine

4. The doctor said that Johnsy had
a) one chance in ten to get well
b) ten chances to one
c) no chance at all

5. Johnsy counted the leaves
a) for a few days
b) after the doctor had left the studio
c) for an hour

6. Sue thought that Johnsy's counting the leaves
a) didn't matter much
b) was very dangerous to her life
c) meant that she was better

Тест перевіряється зразу ж після його проведення; таким чином
здійснюється негайне закріплення дій учнів. Тест вважається вико-
наним ПРИ НаЯВНОСТІ НЄ бІЛЬШе ОДНІЄЇ ппмипк-м Ня пгнпні пеічипитатіп

1
Мета 3: Перевірити

вміння учнів орієн-
туватися в прочита-
ному тексті.

Прийом: Пошук заданої
інформації в тексті.

Мета 4: Перевірити ро-
зуміння основного
змісту тексту.

Прийом: Відповіді на
запитання вчителя
про основні факти.

тесту вчитель робить попередній висновок про правильність
розуміння учнями основних фактів.

T: Find as quickly as possible and read out loud the sentences con-
taining the following important information:
- the doctor's conclusion about Johnsy's illness and his advice to
Sue;
- Sue's care of Johnsy.

T: Give laconic answers to the following questions:
- What did Johnsy and Sue do to earn (make) money? (they
painted pictures).
- How many chances, according to the doctor, did Johnsy have to
get well? (one in ten).
- What was the doctor's advice of her illness? (not to think of it).
- How many leaves were left on the wall when Sue asked Johnsy
to shut her eyes? (only four).

Before you try to tell the gist of the first part of the story let's find
and read out loud the words, word combinations and phrases in
the text which you can use in your speech:
• для неї можливість вижити - це хотіти жити;
• нехай вона думає не про свою хворобу, а про щось інше;
• вона почула, як Джонсі щось рахує;
• на ній (стіні) було всього декілька листочків;
• твої шанси видужати - десять до одного.

Now you'll try to tell the gist of the first part of the story in 5-6
sentences.

Зразок переказу учня
The short story "The Last Leaf by 0. Henry is about two girl-

friends, Sue and Johnsy, poor artists, who lived in New York. When
Johnsy fell seriously ill she didn't hope to get well. The doctor
saw it and said to Sue: "She (Johnsy) has one chance in ten. Try
not to let her think of her illness". Sue heard her friend counting
the leaves on the ivy-vine. She thought that with the last leaf she
was going to die. Sue wanted to help her friend to get well.

"The Last Leaf" after O. Henry
O.Henry (1862-1910) is a well-known American short-story writer. He had to earn his

living from the age of fifteen and he educated himself with the help of friends.
O.Henry knew people very well, especially the ordinary people of New York. In his stories

you can feel satirical criticism of the American way of life. Most of his short stories are full of
warm sympathy for ordinary American people.

Parti
Sue and Johnsy were poor artists who lived in a little New York district west of Washington

Square. They painted pictures which they hoped to sell. Their studio was on the third floor of
an old brick house.

They became friends in May and decided to live together. In November Johnsy fell ill. She
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Етап 5. Завершення Т:
роботи з текстом.

Мета 1: Підготувати
учнів до короткого
переказу основного
змісту оповідання.

Прийом: Пошук учня-
ми в тексті англійсь-
ких еквівалентів.

Мета 2: Перевірити Т:
вміння учнів пере-
казати основний
зміст оповідання.

Прийом: Короткий пе-
реказ учнями ос-
новного змісту.



One morning, the doctor asked Sue to come out into the corridor. "Your friend is very ill, she has
one chance in-let us say, ten," he said, as he looked at his clinical thermometer. "And that chance is j
for her to want to live. Your little lady has decided that she's not going to get well. I promise to do all /
that I can, but you must help me. Let her think not of her illness, but of some other things."

After the doctor had gone, Sue went into Johnsy's room. Johnsy lay with her face towards
the window. Sue thought that she was sleeping. So she began a drawing to illustrate a maga-
zine story.

As Sue was working she heard Johnsy counting. She went quickly to the bedside. Johnsy's
eyes were open. She was looking out of the window and counting something.

"Twelve," she said, and a little later "eleven", and then "ten", and "nine"; and then "eight" |
and "seven" almost together.

Sue looked out of the window. What was there to count? There was only a yard and the
brick wall of the next house. An old, old ivy-vine was growing on the brick wall. There were
only a few leaves on it. "What is it, dear?" asked Sue.

"Six," said Johnsy. "They're falling faster now. Three days ago there were almost a hun- '
dred. There goes another one. There are only five left now." "Five what, dear? Tell me."

"Leaves. On the ivy-vine. When the last one falls, I must go too. I've known that for three
days. Didn't the doctor tell you?"

"Oh, I never heard of such nonsense," said Sue. "The doctor told me this morning that your
chances for getting well were ten to one! Try to take some soup now and let me draw my pictures."

"No, I don't want any soup. There are only four now. I want to see the last one fall before
it gets dark. Then I'll go, too."

"Johnsy, dear," said Sue, "will you promise me to keep your eyes shut, and not look out of
the window until I finish working? I need the light."

"Tell me as soon as you have finished," said Johnsy, shutting her eyes, and lying white and
still as a fallen statue, "because I want to see the last one fall." "Try to sleep," said Sue. "I must
call Behrman up to be my model."

Part II
Old Behrman was a painter who lived on the ground floor in the same house. He was over

sixty. Behrman was a failure in art, but he still hoped to paint a masterpiece. He earned a little
by serving as a model to those young painters who could not pay the price of a professional.

Sue found Behrman in his little room. She told him about Johnsy's illness.
"She thinks that she will die when the last leaf falls from the old ivy-vine on the wall of the

next house."
Johnsy was sleeping when they entered her room. They went to the window and looked at

each other for a moment without speaking.
When Johnsy opened her eyes the next morning, there yet stood out against the brick wall

one yellow and green ivy leaf. It was the last on the vine.
"It is the last one," said Johnsy. "I thought it would fall during the night. I heard the wind. It

will fall today, and I shall die at the same time."
The day came to its end and even in the evening there was still one leaf on the ivy-vine'

Then, with the coming of the night, the north wind began to blow again, the rain beat against
the windows.

In the morning, the girls looked out of the window. The one ivy leaf was still on the vine.
Johnsy lay for a long time looking at it. And then she called to Sue and said, "I've been a

bad girl. Something has made that last leaf stay there to show that we must always hope for
the best. You may bring me a little soup now, and some milk."

An hour later, she said, "Sue, some day I hope to paint a beautiful picture."
The doctor came in the afternoon. In the corridor he said to Sue, "She's much better now, I

she's getting well. Now I must see old Behrman on the ground floor, some kind of a painter, I
believe. Pneumonia, too. He's an old man. There is no hope for him; but he goes to the
hospital today. He'll be more comfortable there."

The next day, the doctor said to Sue, "She's out of danger. You've won. Good food and
care now-that's all." That afternoon Sue came to the bed where Johnsy lay. "I have some-
thing to tell you, dear," she said. "Mr. Behrman died of pneumonia today in the hospital. He
was ill only two days. He was found helpless in his room in the morning of the first day. His
shoes and clothing were wet and he was very cold. They also found a lamp and a ladder in
the room, some brushes and some yellow and green paints. Now look out of the window,
dear, at the last ivy leaf on the wall. Do you know why it never moved when the wind blew? Ah,
dear, it's Behrman's masterpiece - he painted it there the night that the last leaf fell."
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. Для розвитку мотивації читання важливою є
а) якість текстів
б) якість передтекстових завдань
в) кількість незнайомих слів у тексті

2. Читання - це
if»!а) активна рецептивна діяльність

б) пасивна рецептивна діяльність
в) активна індуктивна діяльність

3. Метою навчання читання у школі є
а) формування навичок читання про себе
б) читання про себе з безпосереднім розумінням змісту прочитаного
в) оволодіння навичками співвідносити букви і звуки

4. Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є
а) вивчаючим



б) переглядовим
в) ознайомлювальним

При навчанні переглядового читання ефективною вправою є

а) переказ тексту
б) визначення основної думки тексту
в) письмовий переклад тексту

При навчанні ознайомлювального читання ефективною вправою є
а) знайти в тексті відповіді на вказані запитання
б) знайти в тексті речення з певним граматичним явищем
в) прочитати вказані речення з правильною інтонацією

'. При формуванні умінь вивчаючого читання адекватною вправою є
а) прочитати даний абзац, підкреслити слова з указаним звуком
б) прочитати даний абзац, звертаючи увагу на інтонацію
в) прочитати даний абзац і здогадатись про значення підкреслених слів

5. Кількість незнайомих лексичних одиниць у тексті від ступеня до ступеня

а) збільшується
б) зменшується
в) залишається однаковою

9. Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленнєвої діяль-

ності є
а) переказ змісту тексту
б) тест множинного вибору
в) відповіді на запитання

0. Перевірити розуміння тексту можна за допомогою
а) описання кадру фільму
б) складання серії запитань
в) визначення правильних/неправильних тверджень за змістом тексту

Шановні студенти! Це було останнє практичне завдання у цьому семестрі, але

попереду ще залік. Ви ж не будете заперечувати, що

Підготовка і складання заліку

идиш Загальні рекомендації

Ми рекомендуємо вам готуватися до заліку щодня, повторюючи для цього опра-
цьований матеріал невеликими дозами. Це так званий метод узагальнюючого повто-
рення. Дотримуючись цього методу, ви можете працювати за такою схемою:

/ Уважно ознайомтеся з темами, запитаннями та завданнями до заліку.
^ Зверніть увагу на те, що об'єктом контролю є теоретичні знання і первинні профе-

сійно-методичні вміння.
s Перечитайте конспекти лекцій.
^ Перечитайте матеріали самостійного опрацювання тем.
^ Перегляньте виконані вами практичні завдання.
s Виконайте ще раз тематичні тести для самоконтролю.
^ Зробіть тезисні відповіді на запитання до заліку.

Оцінка "зараховано" виставляється за правильне виконання 70% завдань тесту,
за повні та ґрунтовні відповіді на запитання викладача, за вміння застосовувати набуті
знання для розв'язання практичних завдань.

Оцінка "не зараховано" виставляється за неправильне виконання більше 30%
завдань тесту, за відсутність міцних знань з теорії викладання, за невміння розв'язу-
вати практичні завдання.

Залік може проходити у формі письмової контрольної роботи, письмового тесту,
індивідуальної усної бесіди з викладачем, або різних комбінацій цих форм контролю.
Наприклад: тестування та індивідуальна бесіда.

Готуючись до усної відповіді, записуйте
тези або план відповіді, а не повну відповідь!

Для успішного виконання тесту вам також необхідно оволодіти деякими спеціальними
вміннями. Ознайомтеся з ними і намагайтеся реалізовувати їх під час тестування.

s Уважно читайте інструкцію.
•/ Швидше визначайте групу тестових завдань з однієї теми. Якщо ви недостат-

ньо оволоділи цією темою і не можете виконати завдання, переходьте до групи
завдань з наступної теми.

^ Не затримуйтесь довго на завданні, якщо воно викликає у вас труднощі.
/ Спочатку виконайте завдання, які здаються вам легкими, а складні - пропустіть.
s Обов'язково проаналізуйте всі варіанти відповідей.
s Проаналізуйте твердження ще раз повністю (з обраним варіантом завершення).
^ Виконання тесту буде вам зараховано, якщо ви відповіли не менш як на 70%

запитань.
^ Якщо ви завершили роботу над тестом і у вас залишився час, поверніться до

опрацювання складних завдань.
/ Навіть якщо ви не знаєте точну відповідь, намагайтеся вгадати її.
s Не робіть зайвих записів на бланку для відповідей.
s Не відволікайтеся на сторонні справи.

Час виконання тесту обмежений!

2.2.5.2. Теми, орієнтовні питання та завдання до заліку (V-VI семестри)

п Методика - наука про навчання ЇМ. Цілі, зміст, принципи, методи і засоби навчання
ЇМ.

/

/

Визначте, що є об'єктом методики викладання іноземних мов.
Проаналізуйте основні характеристики методики викладання ЇМ як науки.
Назвіть та опишіть основні методи дослідження.
Охарактеризуйте фази проведення методичного експерименту.
Визначте суть комунікативного підходу до навчання ЇМ.
Назвіть цілі навчання ЇМ.
Опишіть принципи навчання ЇМ.
Проаналізуйте методи навчання ЇМ.
Назвіть та опишіть засоби навчання ЇМ.



а Зв'язок методики викладання ЇМ з іншими науками.
s Визначте взаємозв'язок методики викладання ЇМ з іншими науками.
^ Опишіть характер взаємозв'язку методики викладання ЇМ з іншими науками.
/ Визначте роль лінгвістики, психології і педагогіки в науковому обгрунтуванні

методики викладання ЇМ.

s Проаналізуйте найбільш важливі для методики положення з лінгвістики,
психології та педагогіки.

а Етапи розвитку методики викладання ЇМ.
s Опишіть сутність "Усного методу" Г.Пальмера.
^ Проаналізуйте систему навчання читання М.Уеста.
s Охарактеризуйте аудіо-лінгвальний метод Ч.Фріза-Р.Ладо.
/ Зробіть критичний аналіз аудіо-візуального методу (П.Губерина та інших).
^ Проаналізуйте переваги та недоліки комунікативного методу навчання ЇМ.
^ Назвіть інші методи навчання ЇМ.

в Система навчання ЇМ.

^ Назвіть головні компоненти системи навчання ЇМ.
s Охарактеризуйте суть комунікативного підходу до навчання ЇМ.
^ Визначте цілі навчання ЇМ у середній школі (СШ).
^ Проаналізуйте складники змісту навчання ЇМ.
s Опишіть принципи навчання ЇМ.
s Назвіть основні методи-способи навчання ЇМ.
s Охарактеризуйте засоби навчання ЇМ.
/ Визначте вимоги до НМК з ЇМ,

s Назвіть чинні підручники та НМК з ЇМ і проаналізуйте їх.
^ Порівняйте вимоги чинної програми з ЇМ з їх реалізацією у сучасних підручниках

з ЇМ.

в Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного мовлення.
^ Дайте визначення понять "мовленнєва діяльність", "мова", "мовлення", "мовлен-

нєва дія", "навичка", "вміння".
s Визначте якості навички.
^ Назвіть етапи формування навички.

/ Дайте визначення поняття "вправа" та охарактеризуйте структуру вправи.
s Визначте типи вправ за різними критеріями.

V Наведіть приклади некомунікативних рецептивних і репродуктивних вправ.
s Наведіть приклади умовно-комунікативних рецептивних, репродуктивних і про-

дуктивних вправ.

/ Наведіть приклади комунікативних рецептивних, репродуктивних і продуктив-
них вправ.

/ Проаналізуйте вправи одного з циклів уроків підручника ЇМ для ... класу,
о Навчання граматики ЇМ.

•S Розкрийте мету і зміст навчання граматики в СШ на різних ступенях.
s Поясніть різницю між функціональним та описовим підходами для навчання

граматичного матеріалу.

s Розкрийте суть принципів ситуативності та структурної організації граматичного
матеріалу.

•/ Опишіть процес оволодіння АГМ.

^ Опишіть дії вчителя та учнів, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму.
s Опишіть вправи, що виконуються на етапі автоматизації дій учнів з ГС активного

мінімуму.

•/

Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС There was a book on
thedesk. (He has a hat on; I am in the room; He was at the cinema yesterday; The
box is larger than the book) на фразовому рівні.

Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС на понадфразовому
рівні (див. попереднє завдання).
Опишіть процес оволодіння ПГМ.

Опишіть дії вчителя та учнів на етапі ознайомлення з ГС пасивного мінімуму.
Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС пасивного мінімуму.
Запропонуйте ситуації для демонстрації функцій граматичних структур... в... класі.
Складіть умовно-мовленнєву трансформаційну вправу для засвоєння ... у
мовленнєвому зразку ... в ... класі.

^ Запропонуйте комунікативне спрямовану вправу для засвоєння граматичних
структур ... замість вправ ... з циклу ... підручника для ... класу.

^ Запропонуйте кілька варіантів граматичної гри на засвоєння мовленнєвих зраз-ків ... у... класі.

^ Складіть підстановчу таблицю для роботи в парах з метою засвоєння мовлен-
нєвого зразка ... (вправа ..., цикл ..., підручник для ... класу).

^ Проаналізуйте граматичні вправи ... циклу... підручника для ... класу; запропо-
нуйте прийом інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення всіх учнівдо роботи.

/ Надайте комунікативного характеру граматичним вправам... циклу... підручникадля ... класу.

/ Напишіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на введення та первинне закріп-
лення граматичної структури ....

s Проаналізуйте вправи для навчання граматичного матеріалу в чинних підручни-
ках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

^ Розробіть фрагменти уроків з навчання граматичного матеріалу для різних сту-пенів навчання.

D Навчання лексики ЇМ.

^ Розкрийте мету і зміст навчання лексики в СШ на різних ступенях. >
^ Поясніть різницю між активним і пасивним лексичними мінімумами.
^ Назвіть критерії відбору лексичних мінімумів. \^
/ Поясніть поняття "потенціальний словник".
</ Проаналізуйте види лексичних навичок.
^ Опишіть процес оволодіння АЛМ.
^ Назвіть способи семантизації ЛО.

•/ Опишіть хід роботи на етапі ознайомлення учнів з новою лексичною одиницею.
^ Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ЛО активного мінімумуз теми .. . .

^ Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з лексичними одиницями
пасивного і потенціального словників.

•/ Назвіть способи семантизації лексичних одиниць ... в ... класі.
^ Складіть контекст для подачі лексичних одиниць... в ...класі.
^ Складіть підстановчу умовно-мовленнєву вправу для засвоєння лексичних

одиниць на базі тексту ... з підручника ... класу.

^ Запропонуйте ефективні прийоми контролю розуміння лексичних одиниць на
початковому ступені навчання (на базі вправи ... циклу... підручника ... класу).

^ Запропонуйте лексичну гру з використанням ляльки на початковому ступенінавчання.



I
Вправа 4b- репродуктивна, умовно-комунікативна (умовно-мовленнєва), спрямо-

вана на навчання монологічного мовлення (висловлювання учнів на понадфра-
зовому рівні). Вправа складається із завдання, зразка виконання і матеріалу
для вправляння. '

Усі вправи 6 а-с - репродуктивні, некомунікативні (мовні), спрямовані на підготовку
учнів до читання тексту "Clever МІГ. Вправа складається із завдання і матеріалу
для вправляння.

/
3. Пропонуються вправи:

а) Виконання команд (розпоряджень/учителя та сприйняття на слух коментаря
щодо виконання цих команд. Демонстрація функції нової граматичної структури.

Наприклад:
Teacher: Oksana, go to the blackboard.
Oksana: (йде до дошки).
Teacher: Oksana is going to the blackboard now.
Teacher: Oksana, draw a pencil on,the blackboard.
Oksana: (малює на дошці).
Teacher: Oksana is drawing a pencil on the blackboard now. ... etc.

б) Сприйняття та впізнавання структури "Не/she is looking/sitting" у вірші, зміст
якого розкривається за допомогою малюнка.

Наприклад:
Teacher: Я продекламую маленький віршик і покажу малюнок до нього, а ви повинні

сигналізувати мені зеленими картками, як тільки почуєте речення, в якому дію
виконує хлопчик або дівчинка. Слухайте віршик уважно.

Не is counting to ten. +1

She is writing with a pen. +
He is looking at the door. +
She is sitting on the floor. +
They are working very well,
waiting, waiting for the bell.

в) Фонетичне опрацювання нової граматичної структури. Повторення кожного рядка
вірша за вчителем.

Наприклад:
Teacher: Уважно слухайте кожний рядок вірша і повторюйте цей рядок за мною.

Не is counting to ten.
Class: He is counting to ten....etc.
г) Пояснення функції граматичної структури "Не/she is looking/sitting/..."
Наприклад:
Teacher: Отже сьогодні ми спостерігали дії, що відбуваються зараз, в даний момент,

або в момент мовлення. Існує спеціальна видо-часова форма дієслів,
яка називає такі дії. Наступного разу ми дізнаємося з вами, як ця форма
називається і як вона утворюється.

4. Тестове завдання.
Instruction: Write the names of seven articles of clothes and find another word.

Answer

Знак "+" означає, що учні повинні підняти зелені картки.

Key: clothes

Варіант 2
1. Визначте практичні, освітню та виховну цілі уроку (ПлахотникВ.М., Мартинова Р.Ю.,

Александрова Л. Г. Англійська мова: Підручн. для 10 кл. середи, шк. - К.: Освіта,
1997. - Lesson 1. - С. 3-5).

2. Проаналізуйте вправи 17, 21 і 22. Визначте навчальну мету, тип, вид і структуру
запропонованих вправ (Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова:
Підручн. для 11 кл. середи, шк. - К.: Освіта, 2000. - Lesson 3. - С. 8-9).

3. Розробіть фрагмент уроку з формування потенціального словника учнів на матеріалі
вправ 79 і 80 (Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська
мова: Підручн. для 10кл. середи, шк. - К.: Освіта, 1997. -Lesson 10. - С. 23-24).

4. Складіть тестове завдання перехресного вибору на запитання-відповіді для пе-
ревірки розуміння прочитаного тексту "Ivan Franko National Drama Theatre".
(ПлахотникВ.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова: Підручн. для 11 кл. середи,
шк. - К.: Освіта, 2000. - Lesson 44. - С. 75-76).

Зразок виконання
1. Цілі уроку:
Практичні:

а) Навчити учнів розповідати про свою родину та друзів (11-12 фраз).
б) Навчити учнів обмінюватися репліками "запитання-повідомлення інформації"

про своїх друзів та членів родини.
в) Навчити учнів переказувати прочитаний текст.

Освітня: розширити світогляд учнів знаннями англійських прислів'їв про родину та друзів.
Виховна: виховувати дбайливе ставлення та повагу до членів своєї сім'ї та друзів.

2. Аналіз вправ:
Вправа 17 - репродуктивна, некомунікативна (мовна), спрямована на навчання

техніки читання, складається із завдання та матеріалу для вправляння.
Вправа 21 - репродуктивна, некомунікативна (мовна), спрямована на навчання

активного граматичного матеріалу (засвоєння форми спеціальних запитань),
складається із завдання та матеріалу для вправляння.

Вправа 22 - рецептивна, комунікативна (мовленнєва), спрямована на навчання
читання як виду мовленнєвої діяльності (читання тексту з метою одержання
інформації), складається із завдання, тексту і запитань для контролю розуміння
прочитаного тексту.



3. Фрагмент уроку.
Мета: навчити учнів здогадуватися про значення ЛО за допомогою суфіксів.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Т:

Т:

We'll learn how to guess the meaning of the words by means of
suffixes. First study the table. (Учням дається 3-5 хе., щоб
вивчити таблицю вправи 79, С. 23).
Now read each word after me in chorus: creation.

Cl: Creation ... і т.д.

Т: Read each word, give its meaning and explain how it is formed.
Р^(читає): formation (формування); (пояснює): це слово утворю-

ється від дієслова to form (формувати) за допомогою суфікса
-ation.

Р2 (читає): movement (рух); (пояснює): це слово утворюється від
дієслова to move (рухатися) за допомогою суфікса -ment... і т. д.

Етап 1. Ознайомлення
із суфіксами -ion,
-ation, -tion, -ment,
-er, -or.

Мета: Продемонстру-
вати, які частини мо-
ви утворюються за
допомогою вище-
згаданих суфіксів.

Прийом 1: Хорове чи-
тання слів за вчите-
лем.

Прийом 2: Індивідуаль-
не читання кожного
слова та пояснення,
від якої частини мо-
ви і за допомогою
якого суфікса утво-
рилося це слово.

Етап 2. Здогадка про
значення нових ЛО
за допомогою суфік-
сів.

Мета: Навчити учнів
розкривати значен-
ня нових ЛО за до-
помогою суфіксів.

Прийоми: Читання но-
вих ЛО, здогадка про
значення та пояс-
нення, за допомо-
гою яких суфіксів і
від якої частини мо-
ви утворилися нові ' /
ЛО. /

4. Тестове завдання.
Instruction: Match the questions with their answers.

T: Let's read the words, exercise 80, p. 23. Guess their meanings
and explain how they are formed.

P1 (читає): prevent- prevention; (пояснює): іменник "prevention",
що означає "відвернення, запобігання" утворено від дієслова
to prevent, що означає "відвертати, запобігати"... і т.д.

Р2 (читає): disarm-disarmament; (пояснює): іменник "disarmament",
що означає "роззброєння", утворено від дієслова to disarm,
що означає "роззброюватися"... і т. д.

1. What is Ivan Kotliarevsky fa- a)
mous for?

2. When was "Aeneid" by b)
Kotliarevsky published?

3. What language was "Aeneid" c)
written in? d)

4. What did it mark?

It marked the emergency of modern litera-
ture.
"Aeneid" was written in colloquial Ukrainian
language.
"Aeneid" was first published in 1798.
Ivan Kotliarevsky is famous for his comedy
"Aeneid".

5. Where is "Aeneid" presented e)
nowadays?

6. What is "Aeneid" based on ? f)
7. Who wrote music to the com-

edy? g)
8. What do you know about

Bohdan Stupka? h)

Key: 1d, 2c, 3b, 4a,.5g, 6h, 7e, 8f.

Serhii Bezusenko wrote music to the com-
edy.
Bohdan Stupka is a leading actor of the Ivan
Franko National Drama Theatre.
"Aeneid" is presented at the Ivan Franko
Drama Teatre now.
"Aeneid" is based on Virgil's epic.

Зразок рубіжного тесту

Кількість завдань - 40
Завдання 1.

Інструкція: Співвіднесіть назву цілей навчання іноземної мови (1 -4) з їх тлумачен-
ням (А-Г). На бланку для відповідей запишіть відповідні пари символів.

1 Практична мета
2 Освітня мета

З Розвиваюча мета

4 Виховна мета

А розвиток мислення, пам'яті, уваги, уяви, емоцій
Б формування мовленнєвих навичок та вмінь усного та

писемного мовлення
В формування соціальне активної особистості, вихован-

ня важливих рис характеру учнів
Г розширення лінгвістичного світогляду учнів, прилучен-

ня їх до культури країни, мова якої вивчається
Завдання 2-40.

Інструкція: Виберіть варіант завершення твердження (А, Б, В, Г) і запишіть його
на бланку для відповідей поряд з номером завдання (1-40).

2. Психологічною базою аудіо-лінгвального та аудіо-візуального методів є
А вчення біхевіоризму
Б вчення асоціативної психології
В результати експериментальної психології

3. Представники аудіо-лінгвального методу
А надають особливого значення вивченню лексики
Б зосереджують увагу на вивченні типових структур речення -, .?;!
В висувають на перше місце вивчення зв'язних текстів

4. Об'єктом навчання в аудіо-візуальному методі виступає
А усне мовлення /
Б читання
В письмо

5. Знайдіть завдання-інструкцію до рецептивної вправи:
А Назвіть усі предмети, що є у класній кімнаті.
Б Послухайте речення, що виражають прохання та накази, і підніміть руку, коли

почуєте прохання. /
В Розкажіть гостям з Великої Британії (Німеччини, Франції, Іспанії) про бібліотеку

вашої школи.
6. Знайдіть завдання-інструкцію до репродуктивної вправи:

А Покажіть фото своєї мами (тата, сестри, брата, подруги, друга) товаришу по
парті та розкажіть про неї/нього.

Б Послухайте лист, який я одержала від моєї подруги з Великої Британії, і
порахуйте, скількох членів сім'ї вона згадує.



27. До мовленнєвих в аудіюванні належить вправа на
А розуміння звукового супроводу до кінофільму
Б визначення інтонації прослуханої фрази
В визначення кількості слів, почутих у фразі

28. Найекономнішим прийомом перевірки розуміння прослуханого тексту є \
А переказ прослуханого тексту
Б відповіді на запитання до прослуханого тексту
В правильні й неправильні твердження відносно змісту тексту

29. Читання - це
А активна рецептивна діяльність
Б пасивна рецептивна діяльність
В активна продуктивна діяльність

30. Читання, у процесі якого досягається розуміння не менше 70% змісту, є
А вивчаючим
Б переглядовим
В ознайомлювальним

31. Екстралінгвістичною опорою у процесі читання тексту є
А відомі слова
Б пунктуація в реченнях тексту
В ілюстрації до тексту

32. Уміння рецензувати прочитане формує вправа на
А оцінку прочитаного
Б переказ прочитаного
В називання послідовності подій, описаних у тексті

33. Найбільш типовою помилкою при роботі зі словником є
А немотивований вибір значення слова
Б невміння знайти слово у словнику
В незнання правил читання слова

34. На розвиток швидкості читання спрямована вправа на
А швидке знаходження в тексті речення, початок якого прозвучав з фонограми
Б переказ змісту тексту
В складання плану переказу прочитаного тексту

35. Основним об'єктом контролю читання як виду мовленнєвої діяльності є
А швидкість читання
Б розуміння загального змісту тексту
В розуміння основного змісту тексту і деталей

36. Навчання письма в середній школі згідно з програмою є
А метою навчання іноземної мови в середній школі
Б метою і засобом навчання іноземної мови в середній школі
В засобом навчання іноземної мови в середній школі

37. Навчання писемного мовлення передбачає формування
А каліграфічних навичок
Б орфографічних навичок
В умінь висловлюватись у письмовій формі

38. До мовленнєвих у навчанні писемного мовлення належить вправа на
А написання листа зарубіжному другові
Б розширення висловлювання
В складання плану у вигляді запитань

39. Індивідуалізація навчання передбачає f

А розподіл учнів по класах за різними рівнями підготовки
Б виконання учнями індивідуальних контрольних завдань
В врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів

40. Інтенсивне навчання передусім передбачає
А збільшення періоду навчання іноземної мови
Б активізацію можливостей особистості і колективу
В заучування напам'ять великого обсягу матеріалу

Студент(ка)
Факультет
Група

Зразок заповнення "Бланку для відповідей"
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2.2.5.5. Зразок комплексу завдань для усної співбесіди

1. Визначте суть комунікативного методу навчання ЇМ.
2. Опишіть характер взаємозв'язку методики викладання ЇМ з лінгвістикою.
3. Дайте визначення поняття "вправа".
4. Опишіть процес оволодіння активним лексичним мінімумом.
5. Наведіть приклад вправи на ...

Ми вітаємо вас з успішним завершенням семестру. Тепер ви переко-'^-
особисто, що

..ики

ТІю dm і/ jfi not as Mack us ho is painted.

юго мовлен-
иінь писемного

я 5-11 класів:

< уроків).



\

ЧАСТИНА ill (VII семестр)

ВАША РОБОТА У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Як ви вже знаєте, до початку настановної сесії вам необхідно продовжити само-
стійне опрацювання тем:

а «Навчання техніки письма та писемного іншомовного мовлення».
и «Прийоми інтенсивного навчання ЇМ».
в «Шляхи індивідуалізації процесу навчання ЇМ».
Крім того, зважаючи на значний обсяг матеріалу, який слід опанувати, ми рекомен-

дуємо вам підготуватися до практичного заняття «Навчання говоріння ЇМ», яке буде
проведене під час настановної сесії.

Самостійне опрацювання тем

Тема «Навчання техніки письма та писемного іншомовного
мовлення»

Мета: Оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання техніки письма
та писемного іншомовного мовлення.

Завдання:
а Ознайомитися з метою і змістом навчання техніки письма та писемного мовлення.
D Навчитися:

- аналізувати навчальний матеріал і визначати труднощі навчання техніки
письма та писемного мовлення;

- складати вправи для навчання техніки письма та писемного мовлення;
- планувати і проводити фрагменти уроків з навчання техніки письма та писем-

ного мовлення;
- складати завдання для визначення рівня володіння учнями навичками

техніки письма і вміннями писемного мовлення;
- розробляти наочні посібники для навчання техніки письма та писемного

мовлення.

Вивчіть вимоги програми до техніки письма і писемного мовлення і випишіть їх у таблицю:

\

36. ач Питання для опрацювання
А Ч зміст навчання письма в середній школі. Роль письма у навчанні іноземної
Б ме>»моги програми.
В засос экт лекції.

37. Навчання пц-,Грами для СЄрЄдніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 кл.
А каліграфічі/юги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності".
Б орфографічі -І ggg _ с. 205-210, 218-220.
В умінь висловлконня Іноземної мови в середніх навчальних закладах у таблицях

38. До мовленнєвих у наиової. - К.: Ленвіт, 1999. - С. 38-39.
А написання листа за,^жерела випишіть основні визначення понять з теми: "тех-
Б розширення висловлпення", "каліграфічні та орфографічні навички"; охаракте-
В складання плану у вищими видами мовленнєвої діяльності.

Клас

5

6

7

8

9

10

11

Навички та вміння Обсяг висловлювання

2. Навчання техніки письма. Вправи для формування каліграфічних та орфографіч-
них навичок.

• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. - С. 210-214.
• Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным

языкам в средней школе. -М.: Просвещение, 1991.-С.162-167.
• Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних

закладах /Кер. автор, кол. С.Ю.Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 1997. - С. 92-97.
• Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на

початковому ступені. - К.: Ленвіт, 2000. - 64 с.
Опрацювавши рекомендовані джерела, назвіть принципи, на яких будується орфо-

графія мови; випишіть приклади з 5 груп слів, орфографією яких учням 5-8 класів
слід оволодіти. Запишіть приклади і назви вправ з оволодіння технікою письма.

3. Письмо як засіб навчання та контролю.
• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. - С. 220-222.
• Рогова Г.В. та ін., вказ. праця. - С.180-187.

Опрацювавши вказану літературу, скажіть, які знання, навички та вміння практич-
ного володіння іноземною мовою можна перевірити за допомогою письмових контроль-
них робіт, визначте їх періодичність в залежності від виду контролю; наведіть приклади
контрольних завдань для перевірки рівня сформованості навичок і вмінь учнів.

4. Навчання писемного мовлення.
• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. - С. 215-218.
• Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики

обучения иностранным языкам. - К.: Вища школа, 1984. - С. 188-190.
• Методика навчання .... Вказ. праця. - С. 40.

Прочитавши вказані джерела, назвіть типи вправ для навчання писемного мовлен-
ня, види тренувальних вправ. Запишіть зразки завдань для розвитку вмінь писемного
мовлення.

Практичне завдання
1- Проаналізуйте в різних підручниках англійської мови для 5-11 класів:

• вправи для навчання техніки письма;
• вправи для навчання писемного мовлення;
• письмові контрольні завдання (з контрольних уроків).

Визначте їх мету, тип і вид.



2. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання писемного мовлення.

3. Підготуйте власні фрагменти уроків для навчання техніки письма у 5 класі. (Вико-
ристайте один з підручників англійської мови для 5 класу). Підберіть або розро-
біть необхідні наочні посібники, запропонуйте власні вправи.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Фрагмент 1

Мета: Навчити учнів писати автобіографію (CV).
Обладнання: Автобіографія-зразок.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Підготовка до Т:
написання авто-
біографії.

Мета 1: Ознайомити
учнів з текстами ав-
тобіографій та пе-
ревірити їх розу-
міння.

Прийом: Читання про
себе.

If you apply for a job, you need to say what you have done in your
life. Here are the CVs of four people. You are a personnel man-
ager (a person who appoints people to jobs) at Herbert Robinson
Ltd. You are looking for an Accounts Assistant, a person who
wants a challenging job and who enjoys working with numbers of
people. Read the CVs and be ready to discuss with your class-
mates who fits for the job best.

1. Curriculum Vitae
Name: Arthur Newman
Date of birth: 12 August 1934
Place of birth: Dayton, Ohio, USA
1939-49 Wilfred Randal School, Dayton, Ohio
1949-58 Hunter Biscuit Factory, factory worker
1958-61 Hunter Biscuit Factory, supervisor
1961-70 Hunter Biscuit Factory, manager
1970 I left Hunter Biscuits to start my own business
1972 I employed 20 people at my factory
1978 I employed 60 people at my factory
1983 I employed 200 people at my factory
1989 I bought Hunter Biscuits and formed a new

company, Hunter-Newman Cakes Ltd
1999 I sold Hunter-Newman Cakes Ltd; I am now retired

Interests
Singing, watching TV and playing football

Curriculum Vitae
Name: Nicki Charman
Date of birth: 23 March 1969
Place of birth: Manama, Bahrain
1980-88 Westfield Comprehensive School, Lancaster
1988-90 B.A. in Art and Design, University of Bristol
1990-91 Trainee Manager, Fine Foods Supermarkets Ltd
1991-93 Singer in "The String Band" folk music group
1994-95 Unemployed
1996-97 Course in Sculpture, Stafford College of Art
1998-2001 Tourist guide in Athens

Interests
Music, sculpture and painting

4.

Curriculum Vitae
Name: Susan Smith
Date of birth: 13 February 1959
Place of birth: Worcester, England
1964-69 Ryelands Primary School, Worcester
1969-74 St. Rose Secondary School
1974-78 Typist, Norton Plastics Ltd
1979-96 Secretary, Kingswood Bank
1996- At home, looking after my children

Interests
Walking, reading and travelling

Curriculum Vitae
Name: Henry Wilson
Date of birth: 16 July 1964
Place of birth: Ipplepen, England
1969-75 Ipplepen Primary School
1975-82 Ipplepen Secondary School
1983-84 Travelling in India
1984-89 Living in Sweden
1989 Unemployed in England
1990-93 Shop assistant, Computers Ltd
1993-97 B.A. degree in Computer Science, University

of London
1997 Computer Programmer, National Bank
1998-2001 Travelling in Australia; Unemployed

Interests
Reading, playing the guitar, playing games and painting

Мета 2: Перевірити Т:
розуміння про-
читаного.

Прийом: Відповіді на
запитання.

Прийом: Бесіда на Т: І
основі прочита-
ного.

Етап 2. Формування Т:
вмінь побудови
тексту авто-
біографії.

Мета: Ознайомити
учнів з послідов-
ністю розміщення Т:
блоків інформації
при написанні
автобіографії.

Well, your time is up. I hope everything is clear to you and you
can answer my questions.
1. What are these people?
2. Which of them is the eldest?
3. What is their present occupation?
4. Where are they working at present?

see you've understood everything and I'm sure you are ready to
express your opinion about which of these four people would be
employed and why.

Richard Wilton wanted a job as a photographer in Soldier maga-
zine. He sent them his CV, but unfortunately he got it back, be-
cause the information given in his CV was written in wrong order.
Read the description of a basic model of CV in the following hint
and put the bits of information in Richard's CV in proper order.
•"HINT
The CV is usually devided into five parts:
1. Personal Information: full name in capitals, home address,
address for correspondence (if it is different from home address),
telephone number with dialing code, date of birth, nationality,
marital status, present occupation.



Прийом: Розміщен-
ня блоків інфор-
мації, наданої в
автобіографії,
згідно з поданим
планом.

2. taucauon and Qualification: they are usually given in chrono-
logical order.
3. Experience: all the job experiences which can help in a job
application.
4. Other: language, sports, interests, hobbies, driving licence, etc.
5. References (letters written by people who know you well, usu-
ally to a new employer, giving information about you): at least
two, one should be from your present employer. It is possible to
write available on request instead of giving names and addresses
of your referees.
Note. Usually very simple sentences are used in CVs.

a)

b)

c)

d)

References: Mr James Francome
21 Manor Road
London SE14
U.K.
(Tutor at Polytechnic)

Mrs Jane Wilson
Wild Life Magazine
17-21 Queen Street
Bradford, W.Yorks,
U.K.
(Editor of magazine)

Curriculum Vitae
Name: RICHARD STANLEY WILTON
Address: 64 Arundel Road Tel: 0642-916216

Bradford, W. Yorks
BL4 8NW

Date of Birth: 4 December 1970
Nationality: British
Marital Status: Single
Present Occupation: Photographer for Wild Life Magazine

Languages: French - fair, Greek - good
Hobbies: Cinema, politics
Sports: Tennis: qualified as instructor in 1995

swimming, football, cricket, volleyball
Valid Driving Licence since 1988

Keys:1-b;2-d;
3-е; 4-е; 5-а.

Education and Qualifications:
June 1986 G.C.E. О levels: English, Maths, Physics,

Chemistry, Geography
June 1988 G.C.E. A levels: Geography, Maths
Oct. 1989-
June 1992 B.Sc. in Computer Science,

Polytecnic of South London
1995 Instructor's Diploma, Royal Tennis Association

Experiences:
Summer 1990, 1991 Worked as Camp Assistant in Brinton's

Holiday Camp, Lowestoft, U.K.
1992-1995 Computer Programmer,

Blaxil Chemicals, Luton, U.K.
1996-1997 Travel Guide, Grecolours Ltd., Athens,

Greece
1997-present Photographer, Wild Life Magazine

Етап З. Формування
вмінь побудови
тексту автобіогра-
фії.

ІИета: Навчити учнів
писати текст
автобіографії,
використовуючи
дані листа про
працевлаштування
і текст-зразок.

Прийом: Написання
тексту автобіогра-
фії з використан-
ням формальних
та змістових
зорових опор.

Т: You work as a receptionist at the office. Some days ago your
boss got a covering letter (a letter which is normally sent with CV
giving additional information about you) and CV from a woman
who is applying for a job, but he was not careful and spilt some
water on her CV, now it is not possible to read it in some places.
He asks you to write a new CV for this woman using the informa-
tion of her covering letter. Use the hint of the previous exercise,
her covering letter and write a new CV for her.
This is her covering letter:

Етап 4. Написання
тексту автобіо-
графії.

Мета: Навчити учнів
писати свою
автобіографію.

Прийом: Написання
тексту своєї
автобіографії без
опор та перевірка
стандартів його
побудови за
текстом-зразком.

J. Salisbury Ltd
48 Rose Road
Glasgow GL4 2TD

Dear Sir or Madam

Berkeley Road
Bedford Bed
MK29UZ

28 th July 2000

I saw your advertisement in the Glasgo Herald for store man-
agers and would like to apply for the job.
As you will see from my Curriculum Vitae, I have worked in
shops and stores since 1997, when I left school. My first job
was with superstores in Perth. After leaving them in 1998 I
joined Bloxham's in 1999 as a store manager. I have got 30
levels in French, English, Maths and Statistics. I can speak
Italian a little and my hobbies are water-skiing, swimming and
watching TV.

I look forward to hearing from you.
Yours faithfully, • ••

Debbie Mills
Debbie Mills (Ms)

This is the information which is left on Debbie's CV:
Tel: 0738 55462 References: available on request
Nationality: British Date of Birth: 4 th April, 1975

The nearest branch of The British Council has recently adver-
tised one-month cultural exchanges:
A month in England, a lifetime of memories!
Spend a month in England, you will remember it for the rest of
your life...

The idea is that someone from Britain comes and lives in your
house for a month while you go and live in theirs! All fares will be
paid by the British Council! You have decided to take part in this
cultural exchange, but they need your personal information. Write
your CV as quick as possible. Check yourself using the hint in
exercise 2.



I
Мета: Навчити учнів писати листа.
Обладнання: Лист-зразок.

Г Етап. Мета. Прийом

Етап 1. Підготовка до Т:
написання листа.

Метаї: Ознайомити
учнів із зразком
англійського листа.

Прийом: Індивіду-
альне читання
листа-зразка.

Фрагмент 2

Зміст роботи

Мета 2: Навчити учнів Т:
правильно офор-
млювати листа.

Прийом: Індивіду-
альне виконання
завдання. Запов-
нення пропусків і
завершення
речень.

Мета 3: Навчити
учнів правильно Т:

починати і завер-
шувати листа.

1 Foil D., Kelly F. Avenues.

What kind of letter is this? Read it to find out the sender's reason
for writing.1

26 Glendale Road
Chester CH 4 7HB

3 May 1996
Dear Marco,
Thank you for your letter. I was pleased to hear about your exam
results. Congratulations!
I have some exciting news for you. I'm not frightened of aero-
planes any more! I told you about the first time I tried to go on a
plane, didn't I? I had a panic attack and had to be taken off scream-
ing. It was so dreadful that I never wanted to try it again.
Then last month I went to an 'air anxiety' seminar. There they
explained exactly how planes manage to stay in the sky, taught
us some breathing exercises to do when we felt panicky, and put
us in a flight simulator. It was horribly bumpy and noisy!
Next we visited the airport just to get used to planes taking off
and landing. After that we actually flew to Paris. I didn't enjoy it,
but I didn't scream either.
I will soon be ready for the long flight to Brazil. Does your invita-
tion still stand? Give my best wishes to all your family. Please
write to me again soon.
With love from
Jill

Look at the letter and complete these notes about the layout and
organization of a letter to a friend.
- Your address should go in ...
- The... comes underneath this. Remember, the names of months
always have a ... letter.
-The correct punctuation after the salutation (Dear + your friend's
name) is ...
- You should start your letter with a general friendly beginning,
such as ...
- In the next paragraph you should give ...
- You should organize what you want to say to your friend in ...
- If you add one or two general closing sentences, it will sound ...
- You should ... your letter with an expression such as ... or "With
best wishes from ...".
- The last thing you write is ...

Here are some things you might write in a letter to a friend. Sort
them into two groups: beginnings and endings:
a) I'm sorry I haven't written for a long time.

Прийом 1: Індивіду-
альне виконання
завдання. Розподіл
речень на групи.

Прийом 2: Виконання
тесту перехресного
вибору.

1) to give news

2) to invite

3) to accept an in-
vitation

4) to refuse an in-
vitation

5) to thank

b)

c)

d)

e)

Прийом З: Написання
початку особистого
листа.

b) I'm looking forward to seeing you soon.
c) Take care of yourself.
d) It's ages since I last heard from you - I hope you and your
family are all well.
e) Have a wonderful time and be sure to write and tell me all about it.
f) I passed our old school yesterday and I couldn't help thinking of you.

T: After a friendly beginning you should give your reason for writing.
For example, Jill's reason for writing to Marco is to give him some
news. Match each of the following reasons for writing with the
appropriate sentences.
Example: 1-е

a) I'm having a party next Saturday. I wonder if
you would like to come, and stay the whole
weekend?
I want to thank you for the really wonderful
weekend I spent with you. I will never forget
your kind hospitality.
You'll never guess what happened to me the
other day.
I can see you're in a difficult situation. This is
what I think you should do.
I'm afraid I'm in a bit of trouble and I don't
know who to turn to. I wonder if you could
possibly help me?

6) to apologize f) Thank you very much for your kind invitation.
I should love to come.

7) to ask a favour g) Thank you very much for your kind invitation.
I'm very sorry that I won't be able to come
because...

8) to give advice h) I don't know how to tell you this. You remem-
ber that book you lent me? Well, I'm afraid it
had a slight accident. I'm terribly sorry.

Imagine you have the following reasons for writing to a friend.
Write one or two sentences to introduce each reason. You want
to...
1) tell your friend about your plans to go round Europe by train;
2) invite your friend to go on a coach trip to the birthplace of a
famous person;
3) accept your friend's offer of a lift to the coast at the weekend;
4) refuse, with regret, your friend's invitation; to spend the week-
end on his or her yacht;
5) thank your friend for the bicycle bell he or she gave you for
your birthday;
6) apologize to your friend for losing his or her motorcycle crash
helmet;
7) ask your friend to meet your grandmother at the airport;
8) give your foreign friend advice on the cheapest way to travel
round your country.

T:



Етап 2. Написання лис-
та.

Мета: Навчити учнів
писати особистого
листа.

Прийом: Завершення Т: Finish one of the letters you started above. Write 120-180 words.

написання листа.

Додаткова література
• Гапонова С.В. Вправи для навчання англійської орфографії //Іноземні мови. -1998. -

№3.-С. 12-13.
• Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у

старших класах середньої школи //Іноземні мови. - 1996. - № 1. - С. 9-11.
• Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие /Маслыко Е.А.,

Бабинская П.К., Будько А.Ф. и др. - Минск: Вышэйшая школа, 1992. - С. 148-161.
• Ніколаєва С.Ю., Тітова В.М. Тестовий контроль лексичних навичок письма (англійська

мова). - К.: Ленвіт, 1997. - 72 с.
• Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном

этапе в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - С. 188-204.
Letters. /BurbidgeN., Gray P., LevySh. and others.-Oxford University Press, 1996.-P. 11-53.
Raimes A. Techniques in Teaching Writing. - Oxford University Press, 1983. - 164 p.
Tribble Ch. Writing. - Oxford University Press, 1996. - P. 65-132.
Ur P. A Course in Language Teaching. - Cambridge University Press, 1997. - P. 159-175.
Статті з журналу «Іноземні мови».
Статті з журналу «Иностранные языки в школе».

Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. Писемне мовлення є... видом мовленнєвої діяльності
а) продуктивним
б) рецептивним
j) репродуктивним

2. Навчання писемного мовлення передбачає формування в учнів
а) графічних навичок
б) орфографічних навичок
j). умінь висловлюватись у письмовій формі

3. Характерним для початкового ступеня навчання є
а^ формування графічних та орфографічних навичок
б) розвиток писемного мовлення як засобу навчання усного мовлення
в) розвиток писемного мовлення як засобу самостійної роботи учнів над мовою

4. Письмо є
а) метою і засобом навчання ЇМ
б) засобом навчання і контролю іншомовних знань, навичок та вмінь
jil одночасно метою, засобом навчання і контролю іншомовних знань, навичокта вмінь

5. Письмові контрольні роботи застосовуються з метою перевірки
_а) знань мовного матеріалу, умінь аудіювання, писемного висловлювання, читання
б) знань мовного матеріалу, умінь аудіювання, усного висловлювання, читання
в) лише знань мовного матеріалу

6. Вправою для навчання техніки письма є
а) виписування антонімів із запропонованого списку слів
б) списування слів з підкресленням буквосполучення, що передає звук [аі]
в) написання прикметників у вищому ступені

7. Підготовчою вправою до навчання писемного мовлення є
а) письмовий переказ
б) самодиктант (відтворення груп речень, пов'язаних змістом)
в) вибір ключових слів з тексту

8. Мовленнєвою вправою у навчанні писемного мовлення є
а) написання листа зарубіжному другові
б) розширення висловлювання
в) складання плану у формі запитань

9. Творчі письмові вправи (написання оголошення, автобіографії тощо) пропону-
ються учням на ... ступені

а) початковому
б) середньому
в) старшому

10. Робота над удосконаленням орфографічних навичок проводиться на ... ступенях
навчання

а) початковому та середньому
б) середньому і старшому
в) початковому, середньому і старшому

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:
1.
2.
3.

Тема «Прийоми інтенсивного навчання ЇМ»

Мета: Оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання ЇМ за інтенсив-
ною методикою.

Завдання:
а Ознайомитися з принципами методу активізації резервних можливостей особис-

тості і колективу,
п Навчитися:

- пред'являти тексти-полілоги;
- реалізовувати тренування у спілкуванні;
- забезпечувати практику у спілкуванні;
- організовувати колективну взаємодію учнів на уроці.

Питання для опрацювання
1. Основні принципи методу активізації резервних можливостей особистості і колек-

тиву.
- Методика ... 1999. - С. 259-263.
- Китайгородская ГА. Методические основы интенсивного обучения иностран-

ным языкам. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - С. 48-78.



• Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх нав-
чальних закладах /Кер. автор, кол. С.Ю.Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 1997. - С. 48-58.

Опрацювавши вказані джерела, назвіть основні принципи методу активізації,
розкрийте суть кожного принципу.

2. Етап подачі нового навчального матеріалу.
• Методика ... 1999.-С. 263-264.
• Китайгородская ГА. Методические основы ... Вказ. праця. - С. 128-137.
• Організація та забезпечення ... Вказ. праця. - С. 51-56.
• Квасова О.Г. Интенсивное обучение английскому языку в 5 классе средней

школы: введение текста полилога //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С. 15-18.
Опрацювавши вказані джерела, розкрийте мету кожного пред'явлення тексту-

полілогу, опишіть дії вчителя та дії учнів під час кожного пред'явлення.

3. Етап тренування у спілкуванні та етап практики у спілкуванні.
• Методика ... 1999.-С. 263-269.
• Китайгородская ГА. Методические основы ... Вказ. праця. -С. 137-148.
• Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов //Гу-

маністичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних
мов. - К.: КДПІІМ, 1992. - С. 9-14.

• Парасіч Л.Л. Інтенсивне навчання англійської мови у середній школі за нав-
чально-методичним комплексом English through Communication // Іноземні мови.
-2000.-№ 2.-С. 12-14.

Опрацювавши вказані джерела, розкрийте завдання кожного етапу, визначте
критерії класифікації вправ, що використовуються в інтенсивному навчанні; випишіть
окремо вправи етапу тренування у спілкуванні та етапу практики у спілкуванні.

Практичні завдання
1. Проаналізуйте вправи §7 та §9 циклу 8 підручника "English through Communica-

tion" для 5 класу. Визначте, які з них відносяться до вправ етапу тренування у
спілкуванні, а які - до вправ етапу практики у спілкуванні.

2. Ознайомтеся з рекомендаціями, які даються у "Книжці для вчителя" до підруч-
ника для 5 класу "English through Communication" щодо проведення уроку-подачі
нового навчального матеріалу в тексті-полілозі "A Fancy-Dress Ball" (Unit 8).

3. Підготуйтеся до введення даного полілогу. Приготуйте картки з іменами персо-
нажів полілогу, необхідну наочність. Навчіться розповідати текст-полілог у нор-
мальному темпі, виразно, з перекладом (звучання перекладу має бути тихіше),
із жестами, які допоможуть вашим учням краще зрозуміти мовний матеріал і
швидше його запам'ятати.

Додаткова література
• Данилович І.А. Система ігрових вправ у підручнику "English through Communication'

для 5 класу середньої школи //Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 14-18.
• Мельник Е.Ю. К вопросу об установках в практике обучения иностранным языкам

по интенсивной методике //Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 15-17.
• Методика интенсивного обучения иностранным языкам /Под ред. В.А.Бухбиндера,

Г.А.Китайгородской. - К.: Вища школа, 1988. - 342 с.
• Ніцецька О.М. Контроль рівня сформованості граматичних навичок під час експери-

ментального навчання граматики англійської мови за підручником "English through
Communication" для 7 класу //Іноземні мови. - 1998. - № 3. - С. 10-12.

• Скляренко Н.К. Нова серія навчально-методичних комплексів "English through Com-
munication" (для початкового та середнього ступенів середньої загальноосвітньої
школи //Іноземні мови. - 1995. - № 2,- С. 6-Ю.

• Хоменко Е.Г. Граматичний коментар у підручнику для інтенсивного навчання англій-
ської мови у 5 класі середньої школи //Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 18-21.

• Яценко Л.М. Методические рекомендации по использованию текстов-полилогов и
устноречевых упражнений в учебно-методическом комплексе "English through Com-
munication" для 5 класса //Іноземні мови. - 1996. - № 2. - С. 48-50.

• Яценко Л.М. Полілог з казковим сюжетом як основний навчальний текст підручника
"English through Communication" для 5 класу середньої школи //Іноземні мови. -1995
-№2.-С. 10-14.

• Ladousse G. Role Play. - Oxford University Press, 1996. - P. 5-44.
• Tomlinson B.(ed.) Materials Development in Language Teaching. - Cambridge Univer-

sity Press, 1998. - P. 25-90.
• Статті з журналу «Іноземні мови».
• Статті з журналу «Иностранные языки в школе».

Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Будьте уважні: можливі дві

правильні відповіді. Порівняйте свою відповідь з ключем.
1. До методу активізації резервних можливостей особистості і колективу відноситься

а) принцип комунікативності
б) принцип особистісного спілкування
в) принцип ситуативної спрямованості

2. За типологією уроки інтенсивного навчання поділяються на
а) урок тренування у спілкуванні
б) урок практики у спілкуванні
в) комбінований урок

3. Поліпшенню запам'ятовування навчального матеріалу під час його подачі в
інтенсивному навчанні сприяють прийоми

а) пояснення граматичного правила та показ граматичних таблиць
б) використання жестів, мелодизація, ритмізація, римування
в) запис нових слів у словники

4. Завдання: "You're a weatherman of the Weather-Bureau in Oxford. Residents phone
your office and ask you for weather forecast. Answer their questions. Make use of the
weather-chart for the following week and the example given below" відноситься до

а) етапу практики у спілкуванні
б) етапу подачі нового навчального матеріалу
в) етапу тренування у спілкуванні

5. Установка "Today we're going to learn the Simple Present Tense"
а) є типовою в курсі інтенсивного навчання
б) може бути використана на уроці інтенсивного навчання
в) не рекомендується для використання на уроці інтенсивного навчання \<

6. Домашнє завдання типу "Вивчіть діалог напам'ять, я опитаю вас наступного разу"
а) притаманне курсу інтенсивного навчання
б) не використовується в курсі інтенсивного навчання
в) широко використовується в курсі інтенсивного навчання



7. При вивченні граматичного матеріалу в інтенсивному курсі
а) вчитель пояснює правило, потім наводить декілька прикладів, які опрацьову-

ються і записуються учнями
б) граматичний матеріал опрацьовується на великій кількості прикладів, після

чого учні під керівництвом учителя виводять правило
в) учні читають правило, потім учитель пояснює те, що не зовсім зрозуміло, після

чого учні виконують вправи на це правило
8. Розучування пісень використовується в курсі інтенсивного навчання з метою

а) глибшого вивчення навчального матеріалу та регулювання емоційного і
фізичного стану учнів

б) надання учням відпочинку від виконання навчальних завдань
в) їх виконання під час позакласної роботи

9. В інтенсивному навчанні мовні вправи
а) зовсім не використовуються
б) широко використовуються
в) використовуються у сфері ігор

10. Комунікативні вправи виконуються учнями
а) на уроках подачі нового навчального матеріалу
б) на уроках практики у спілкуванні
в) на уроках тренування у спілкуванні

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:
1.
2.
3.

Тема «Шляхи індивідуалізації процесу навчання ЇМ»

Мета: Оволодіти методичними вміннями, необхідними для індивідуалізації процесу
навчання ЇМ.

Завдання:
а Ознайомитися з основними шляхами індивідуалізації процесу навчання ЇМ.
а Навчитися:

- вивчати індивідуальні особливості учнів;
- співвідносити види індивідуалізації зі способами, прийомами і засобами їх

реалізації;
- укладати "Атлас індивідуальних особливостей учнів";
- реалізовувати різні види індивідуалізації.

Питання для опрацювання
1. Цілі індивідуалізації навчального процесу з ЇМ.

- Методика ...1999. - С. 249-250.
- Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Моногра-

фия. - К.: Вища школа, 1987. - С. 75-79.
Опрацювавши вказані джерела, назвіть форми реалізації індивідуального підходу,

основні та допоміжні цілі індивідуалізації процесу навчання.

2. Види та зміст індивідуалізації.
• Методика ... 1999. - С. 250-256.
• Николаева С.Ю. ... Вказ. праця. - С. 79-87.

Опрацювавши вказані джерела, скажіть, з яких компонентів складається психо-
логічна структура індивідуальності учня, як вона пов'язана з різними видами індивіду-
алізації, які методи дослідження використовуються для вивчення індивідуально-
психологічних особливостей учнів та розкрийте зміст кожного з видів індивідуалізації.

3. Способи, прийоми та засоби реалізації різних видів індивідуалізації.
• Ніколаєва С.Ю. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови в середніх нав-

чальних закладах (концепція) //Іноземні мови. -1996. - № 4. - С. 14-17.
• English through Communication. Книжка для вчителя, 5 кл. /Кол. авторів під керівн.

СкляренкоН.К.-К.: Освіта, 1996.-С. 129-156; 6 кл.-К.: Освіта, 1997.-С. 89-105.
• Ляховицький М.В., Ніколаєва С.Ю. Індивідуалізація навчання іноземної мови в

школі. - К.: Рад. школа, 1978. - С. 36-67.
Опрацювавши вказані джерела, назвіть прийоми та основні засоби реалізації інди-

відуалізації навчального процесу, наведіть приклади індивідуалізованих вправ.

Практичні завдання
1. Ознайомтеся з методичними рекомендаціями щодо індивідуалізації навчання

англійської мови у 5-му класі (English through Communication. Книжка для вчителя,

5 кл.). Додаток 2.
2. Укладіть анкету для визначення пізнавальних інтересів та захоплень учнів з теми

"Країна знань" (English through Communication, 6 кл.). Підготуйтеся до анкетування

учнів під час педагогічної практики.
3. Розробіть картки для розвитку вмінь монологічного мовлення учнів 6 класу з низьким,

середнім і високим рівнями володіння цим видом мовленнєвої діяльності (Вказ. пра-
ця; Цикл 4, §2, впр.7). Будьте готові показати їх викладачу і студентам вашої групи.

4. Ознайомтеся з окремими прийомами реалізації мотивуючої індивідуалізації, за-

пропонованими зарубіжними методистами.1

PROCEDURE
Planning я lesson

__ 1 Decide on the lesson focus, for example, revising future
tenses.
2 Decide what materials might be useful, for example, horo-
scopes perhaps, for this activity.
3 Decide what you want the students to do in the lesson: talk,
read, or write about the future with genuine interest.
4 Decide how to organize the activity so that the learners are
involved in both preparing material and practising the focus
area. How can the activities be integrated, so that the learners
have a genuine interest in what they will read and a reason for
talking about it afterwards?
5 Decide whether you want the students to read texts, i.e. horo-
scopes, that are grammatically correct. This will affect how the
activity is structured and conducted.

1~Campbell C., Kryszewska H. Learner-Based Teaching. - Oxford University Press, 1995. - P.
122-123.
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SAMPLE PRODI ІПТ

VARIATIQNI

REMARKS

6 Decide whether you are going to provide language input whi|?

the activity is in progress, or use the activity as a needs analy
sis exercise to reveal exactly where there are problems or gap5

that need further attention, or do both.

This is one way an activity could be structured, based on the
above decisions.

1 Ask the students to shout out times or dates in the future, fa.
example in five minutes, this time next year, in July 2013
next Thursday. Write all of these on the board.
2 Pair students off.

3 They tell each other about their lives at the moment, for ex
ample, where they live, what they do, their marital status, anc
their current interests, etc.

4 Individually, learners write horoscopes for their partners basec
on what their partners have just told them and incorporating
the random dates on the board.

5 As they are writing help them with any language problems
6 When they have finished they go back to their partners, ex-
change horoscopes, and read what has been predicted for
them.

7 In their pairs learners comment on the predictions, whether
they consider them likely or impossible, and on the language
used.

If teachers want students to read texts that are absolutely cor-
rect they can plan the activity so that learners write the horo-
scopes in the first lesson. They can then be checked before
the next lesson.

1 In this suggested activity the learners have produced horo-
scopes based on the information they received from their part-
ners, who are therefore genuinely interested in reading the texts.
There is also a genuine reason to talk about what they have
read.

2 In stage 5 the teacher is helping with problems and providing
language input on request. It is unlikely that there would be
enough time in class to ensure that the finished horoscopes
are absolutely correct. This is why in stage 7 there is an ele-
ment of peer correction (but see Variation I above). This stage
also serves as needs analysis, showing the teacher what needs
further work in subsequent lessons.

3 All the informational input comes from the students: the dates,
the personal information, and the finished horoscopes.
4 There are elements of surprise in this activity: for example, in
stage 2/3 there is a switch from the future dates of stage I back to
the present, and learners cannot be sure of what will happen next

I
Додаткова література

Жеренко Н.Є. Пізнаємо наших учнів //Іноземні мови. - 1996. - № 2. - С. 44-46.
Метьолкіна О.Б. Адаптивні вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання
учнів 1 класу //Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 48-50. /-
Метьолкіна О.Б. Коригуючі та стимулюючі вправи для навчання аудіювання першо- /
класників //Іноземні мови. - 1995. - № 2. - С. 55-58.
Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. - Липецк: ЛГПИ, 1998. -
160с.
Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.:
Просвещение, 1991. - С. 62-83.
Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. -
188с.
Campbell С., Kryszewska H. Learner-Based Teaching. - Oxford University Press, 1995.
-P. 3-14.

• Nunan D. The Learner-Centred Curriculum. - Cambridge University Press, 1988. -196 p.
• Tarone E., Yule G. Focus on the Language Learner. - Oxford University Press, 1996. -

201p.
• Статті з журналу «Іноземні мови».
• Статті з журналу «Иностранные языки в школе».
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Перевірте себе за тестом *. *
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з >

ключем. /
1. До основних цілей індивідуалізації відноситься

а) формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним мовленням
б) стимулювання навчальної діяльності учнів
в) активізація навчально-виховного процесу Ы

2. Завданням індивідуалізації навчання ЇМ є
а) контроль рівня сформованості навичок та вмінь
б) скорочення обсягу програмного матеріалу
в) підвищення рівня володіння ЇМ

3. Види індивідуалізації процесу навчання ЇМ визначаються
а) відповідно до підструктур психологічної структури індивідуальності учня
б) з урахуванням типу пізнавальної діяльності учня
в) з опорою на індивідуальний стиль оволодіння ЇМ учнем ;'

4. Психологічна структура індивідуальності включає 4 підструктури
а) індивідуальний досвід, спрямованість, форми відображення та переконання
б) спрямованість, соціальний досвід, форми відображення та вікові особливості
в) спрямованість, соціальний досвід, форми відображення та біологічні

властивості
5. Провідними видами індивідуалізації є

а) мотивуюча, контролююча, розвиваюча, формуюча
б) регулююча, розвиваюча, мотивуюча, формуюча
в) розвиваюча, регулююча, стимулююча, мотивуюча

6. Для вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів використовується
а) пробне навчання
б) експеримент
в) тестування



7. Основним засобом реалізації мотивуючої індивідуалізації є
а) тексти
б) пам'ятки
в) картки

8. Основним прийомом реалізації регулюючої індивідуалізації є
а) підбір мовленнєвих партнерів
б) підбір раціональних режимів виконання вправ
в) зміна обсягу завдань

9. Основним засобом реалізації розвиваючої індивідуалізації є
а) тексти, що відповідають індивідуальним запитам учнів
б) адаптуючі роздавальні картки
в) підручник та навчальні роздавальні картки

10. Основним прийомом реалізації формуючої індивідуалізації на позакласних

заняттях є
а) адаптуючі роздавальні картки
б) фонограма
в) пам'ятки

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:

2.
3.

Ми бажаємо вам плідної роботи під час настановчої сесії!

ВАША РОБОТА ПІД ЧАС НАСТАНОВЧОЇ СЕСІЇ

Як вам відомо, ви зможете відвідати дві лекції:
а «Особливості навчання ЇМ на різних ступенях».
в «Планування і контроль у навчанні ЇМ».
Крім того, ви візьмете участь у практичному занятті зтеми «Навчання говоріння ЇМ».
Не забудьте ознайомитися з вимогами до екзамену з методики викладання

іноземної мови, який ви будете складати під час зимової екзаменаційної сесії.
Отже починайте працювати. Пригадайте, як ми рекомендували вам готуватися

до лекції і до практичного заняття.

Підготовка до лекцій
Тема «Особливості навчання ЇМ на різних ступенях»

Основні питання лекції
Обов'язковий курс навчання ЇМ у середній загальноосвітній школі. Ступені навчання.
Особливості навчання ЇМ молодших школярів. Вікові особливості школярів 1-4

класів. Організація, форми, засоби навчання. Роль ігрових прийомів.
Характеристика початкового ступеня навчання ЇМ. Вікові особливості учнів 5-6 класів

Підходи до організації навчання різних видів мовленнєвої діяльності на початковому
ступені. Поняття "усний вступний курс" та "усне випередження", паралельне навчання

усіх видів мовленнєвої діяльності. Співвідношення усного мовлення, читання та письма
на початковому ступені навчання. Форми і прийоми навчання на цьому ступені.

Середній і старший ступені навчання ЇМ. Вікові особливості учнів 7-9-х і 10-11-х
класів. Організація навчання. Форми і прийоми навчання. Роль самостійної роботи у
процесі оволодіння ЇМ.

Рекомендовані до опрацювання підручники й посібники
• Методика ... 1999. - С. 223-232.
• Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на

начальном этапе в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - 224 с.

Додаткова література
• Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней

школе. -М.: Просвещение, 1983. -С. 164-174.
• Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов. - К.: Освіта, 1997. - 64 с.
• Бондарчук Л.Е. Деякі проблеми навчання іноземної мови молодших школярів в умо-

вах загальноосвітньої школи //Іноземні мови. - 1998. - № 3. - С. 36-38.
• ВишневськийО.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови.-К.: Рад. школа, 1989.-

224 с.
• Горлова Н.А. Состояние методики раннего обучения иностранным языкам на пороге

третьего тысячелетия //ИЯШ. - 2000. - № 5. - С. 11-17.
• Квасова О.Г. Интенсивное обучение младших школьников английскому языку по

теме "Профессии" //Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 44-50.
• Моісеєнко О.Ю. Особливості дитячого дискурсу //Іноземні мови. - 1999. - № 2. - С.

40-44.
• Навчально-методичний комплекс "Wonderland". Книжка для вчителя /С.В.Роман,

О.О.Коломінова, ГС.Чекаль. - К.: Ленвіт, 2000. - 208 с.
• Паршикова Е.А. Современные тенденции в развитии методики раннего обучения

иностранному языку в Европе //Іноземні мови. - 2000. - № 2. - С. 41-45.
• Роман С.В. Раннє навчання іноземної мови як предмет методичної підготовки студен-

тів і фахового вдосконалення вчителів-предметників //Іноземні мови. -1995. - № 1. -
С. 44-48.

• Филатов В.М. Некоторые аспекты раннего обучения иностранным языкам //ИЯШ. -
1998.-№ 5.-С. 17-20.

• Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. -М.: Просвеще-
ние, 1991.-288 с.

• Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. - М.: Просве-
щение, 1986.-С. 131-147.

• Grundy P. Beginners. - Oxford University Press, 1996. - 149 p.
• Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. - Cambridge University

Press, 1997.-P. 286-302.
• Статті з журналу «Іноземні мови».
• Статті з журналу «Иностранные языки в школе».

Завдання для самоконтролю
1. Порівняйте психологічні особливості учнів початкового, середнього і старшого

ступенів навчання ЇМ.
2. Назвіть цілі навчання ЇМ на початковому ступені.



3. Охарактеризуйте цілі навчання ЇМ на середньому ступені.
4. Порівняйте цілі навчання ЇМ на початковому, середньому і старшому ступенях.
5. Порівняйте пізнавальну мотивацію учнів різних ступенів навчання.
6. Порівняйте прийоми та способи навчання ЇМ на різних ступенях навчання.
7. Поясніть особливості застосування засобів навчання ЇМ на різних ступенях.
8. Опишіть завдання для самостійної роботи учнів з ЇМ на різних ступенях.
9. Наведіть приклади ігор для оволодіння мовним матеріалом ЇМ.

10. Наведіть приклади ігор для оволодіння іншомовним спілкуванням.

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:

1.
2.
3.

Тема «Планування і контроль у навчанні ЇМ»

Основні питання лекції
Мета планування. Залежність успішності планування від ряду факторів. Основа

планування, його завдання та значення. Система планування. Типи і види планів: кален-
дарний, тематичний, урочний. Структура планів. Компоненти та етапи плану уроку.

Контроль, його функції. Об'єкти контролю. Види контролю: злитий з навчанням,
відокремлений; поточний, рубіжний, підсумковий. Форми контролю: індивідуальний,
фронтальний/груповий, усний/письмовий, одномовний/двомовний. Контроль з боку
вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль. Тестовий контроль. Використання техніч-

них засобів у процесі контролю.

Рекомендовані до опрацювання підручники й посібники
• Методика ... 1999. - С. 232-249; 269-279.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Гез Н.И., Ляхо-

вицкий М.В., Миролюбив А.А. и др. -М.: Высшая школа, 1982. -С. 308-339.
• Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на

начальном этапе в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - С. 211-223.

Додаткова література
• Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученное™ иностранным языкам

выпускников полной средней школы // ИЯШ. - 1998. - № 4. - С. 3-10.
• Витлин Ж.Л. Общие проблемы установления уровней подготовки и способов

итогового контроля при аттестации обучающихся // ИЯШ. - 1997. - № 2. - С. 15-20.
• Ніколаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції

(на матеріалі англійської мови). - К.: ІЗМН, 1996. - 312 с.
• Ніколаєва С.Ю., Бадаянц Г.С. Тестові завдання з англійської мови. - К.: Освіта, 1998.

-214с.
• Петращук О.П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній загально-

освітній школі. - К.: Вид. центр КДЛУ, 1999. - 261 с.
• Проект державного освітнього стандарту з іноземної мови (загальна середня освіта)

/Колектив авторів під керівн. Ніколаєвої С.Ю. //Іноземні мови. - 1996. - № 4. - С. 3-
14; 1997.-№1.-С. 3-31.

• Рапопорт И., Селы Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в средней
школе. - Таллин: Валгус, 1987. - 352 с.

• Роман С.В. Планирование урока в начальных классах//Іноземні мови. - 1998. - №
4. - С. 45-48.

• Роман С.В., Коломинова О.О. Планирование работы с языковым материалом в
учебно-методическом комплексе "Wonderland" для начальной школы //Іноземні мови.
-2000.-№1.-С. 42-46.

• Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе /
Под ред. Климентенко А.Д., Миролюбова А.А. -М.: Педагогика, 1981. -С. 417-441.

• Hughs A. Testing for Language Teachers. - Cambridge University Press, 1991. - 172 p.
• Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. - Cambridge University

Press, 1997.-P. 242-259.
• Статті з журналу «Іноземні мови».
• Статті з журналу «Иностранные языки в школе».

Завдання для самоконтролю
1. Назвіть умови, урахування яких забезпечує успішність планування.
2. Охарактеризуйте основні види планів.
3. Наведіть приклад практичної мети уроку.
4. Назвіть основні вимоги до уроку ЇМ.
5. Визначте типи уроків ЇМ.
6. Назвіть основну функцію контролю.
7. Охарактеризуйте види контролю. ,,
8. Опишіть форми контролю.
9. Наведіть приклади об'єктів контролю.

10. Дайте визначення тесту.

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:
1.
2.
3.

Підготовка до практичного заняття з теми «Навчання
говоріння ЇМ»

Підтема «Навчання іншомовного діалогічного мовлення»
Мета: Оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання діалогічного

мовлення.
Завдання:

о Ознайомитися з метою і змістом навчання діалогічного мовлення,
о Проаналізувати способи і прийоми навчання діалогічного мовлення на різних

ступенях та вправи, що використовуються в різних підручниках,
о Оволодіти ефективними способами і прийомами навчання діалогічного мовлення.
а Навчитися складати і проводити фрагменти уроків з навчання діалогічного мов-

лення.
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План обговорення
1. Характеристика діалогічного мовлення.

• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. -С. 146-156.
• Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. - К.: Рад. школа, 1989. - С. 6-30.

Опрацювавши літературу, охарактеризуйте психологічні та лінгвістичні особли-
вості діалогічного мовлення, які слід враховувати у процесі навчання цього виду
мовленнєвої діяльності.

Дайте визначення таких методичних понять як "діалог", "репліка", "діалогічна єд-
ність", "структура діалогу"; назвіть види діалогічних єдностей і функціональні типи
діалогів.

2. Вимоги програми з іноземних мов до діалогічного мовлення учнів середньої школи.
• Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи

Розділ "Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності."
Вивчіть вимоги програми до діалогічного мовлення учнів різних років навчання.

Випишіть їх у таблицю:

Клас

5

6

7

8

9

10

11

.

Уміння Обсяг діалогу

Проаналізуйте динаміку розвитку вмінь діалогічного мовлення учнів з 5 до 11 класу.

3. Система вправ для навчання діалогічного мовлення.
• Конспект лекції. ,,
• Методика ... 1999. - С. 156-167.
• Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятель-

ности на английском языке в школе. - К.: Рад. школа, 1988. - С. 24-37.
Ознайомтеся з системою вправ для навчання діалогічного мовлення. Випишіть

приклади вправ з трьох груп.

• Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. - К.: Рад. школа, 1982. -
С. 85-87.

Проаналізуйте методику роботи з діалогом-зразком: послідовність роботи, прийо-
ми розучування діалогу, опори виконання мовленнєвих дій.

4. Навчально-мовленнєва ситуація для розвитку усного мовлення.
• Ляховицкий М.В., Вишневский Е.И. Структура речевой ситуации и ее реали-

зация в учебно-воспитательном процессе //ИЯШ. - 1984. - № 2. - С. 20-22.
Вивчіть структуру навчально-мовленнєвої ситуації, запишіть її компоненти та

способи подачі на уроці.

• English through Communication: Підручник для 5 класу середи, шк. /Кол. авто-
рів під керівн. Скляренко Н.К. - К.: Освіта, 1996. - Unit 8.
Випишіть навчально-мовленнєві ситуації до уроків 1-9 циклів. Проаналізуйте

Іх структуру та способи створення.

Практичні завдання
1 Проаналізуйте вправи для навчання діалогічного мовлення в чинних підручниках

англійської мови: визначте групу, до якої належать вправи, мету і найбільш ефек-
тивний режим їх виконання.

• Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова. Підручник для 7 кл. середи,
шк.- К.: Освіта, 1995. - Цикли 4-5.

• Англійська у спілкуванні: Підручник для 6 класу середи, шк. /Кол.авторів під
керівн. Н.К.Скляренко. - К.: Освіта, 1997. - Цикл 5.

2. Ознайомтесь із зразками фрагментів уроків з навчання діалогічного мовлення
за темою "Town" (підтема "Asking the Way").

3. Сплануйте і запишіть фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення на почат-
ковому або середньому ступені. Використайте будь-який з чинних підручників
англійської мови для середньої школи. Приготуйте необхідне унаочнення. На
занятті розіграйте свій фрагмент, виконуючи роль учителя. Інші студенти викону-
ватимуть роль учнів.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Мета: Навчити учнів 6-7 класів діалогічного мовлення в ситуаціях "Asking the Way."
Обладнання: Карта міста, фонограма діалогу, вербальна схема діалогу, картина.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Презентація
вчителем діалогів-
зразків.

Мета: Ознайомити
учнів з діалогами-
зразками типу
"діалог-розпиту-
вання".

Прийом: Активне
слухання.

When a person does not know the way, he asks for directions.
When you give directions, you need to make every step clear so
that your listener will be able to understand your instructions. When
you listen to directions, you need to tell the other person if you
don't understand and then ask for clearer instructions.
There are some ways of giving and asking for directions. Listen
to the four dialogues and take notes about the places and means
of getting to them (on foot, by bus, by tube).

-

place

how to get

1 2 3 4

Dialogue 1
A: Excuse me. Could you tell me how to get to the bookshop?
B: Yes, it's that way. You go two blocks, then turn left. It's on the

corner opposite the post-office.
A: Thanks. I've been in town a few days, so I really don't know where

everything is.
Dialogue 2

A: Excuse me.
B: Yes?
A: Is there a post-office near here?
B: Yes, there is.
A: Is it far?
B: No, it's not. Turn right at the first traffic light. It's on the left. It will

take you five minutes to get there.



Етап 2. Поєднання уч-
нями реплік у діа-
логічні єдності.

Мета 1: Навчити учнів
обмінюватися реп-
ліками "запитання-
відповідь".

Прийом: Робота в
режимі "учитель-
учень".

Dialogue З
A: Excuse me. What's the best way to get to the pet shop?
B: Take the Main Street Bus and get off at First Avenue. Walk up

First Avenue and you'll see it on the right.
A: Thank you for your help.
B: It's a pleasure.

Dialogue 4
A: Can you recommend a good hotel?
B: Yes. The Space is a good hotel.
A: Can you tell me how to get there?
B: Sure. Take the tube and get off at Pine Boulevard. You'll see the

Space in front of you. /
A: Thank you very much. ,!
B: You're welcome. ('

T: Look at the map of the town. Suppose I've moved to this town
and I want to know the whereabouts of some places. I ask my
neighbours about them. Take turns to be my neighbours. Give
the descriptions of the places.

E.g. T: Where's the library?
P: It's in Green Street between the car park and the hotel, opposite

the drugstore.

парах.

показати дорогу - to have a haircut and to phone your friends. Ask a passer-by to
опис маршруту". help you find the places you are going to.

Прийом 1: Робота в Р2: You're a passer-by. Give directions.
E.g. P,: Excuse me. Could/can you tell me how to get to the bank

from here?
P2: Walk up/along Main Street and you'll see the bank on the left

next to the clinic. It takes five minutes.
P,: Thank you very much.
P2: You're welcome. '

se: next to
between ... and
on the corner of

opposite
near
on the left/right
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Прийом 2: Робота в P,: You're a tourist. You want to see some places of interest in the
парах. town. Ask a passer-by for directions.

P2: You're a passer-by. Give directions.
E.g. P,: Excuse me. How can I get to the art museum from here?
P2: Walk up Park Street to Second Avenue and turn right. Walk along

Second Avenue and you'll see the art museum next to the post
office. It's a ten minutes' walk.

P,: Thanks a lot.
P2: It's a pleasure.

The places of interest to see « >
the concert hall
the theatre
the church
the zoo
the art gallery

the palace VMS
the park
the airport -г::--!
the supermarket
the department store

Pub Bank Airport Hotel Zoo

Third Avenue

Мета 2: Навчити учнів P,: You're a tourist. You are staying at a hotel in Main Street. You want
обмінюватися pen- to buy some souvenirs, some newspapers, a pair of shoes, a bar
ліками "прохання of soap, and then you are going to have lunch, to change money,

Hospital

Cafe

Palace

Depatment
Store

Super-
market

Concert
Hall

Theatre

Art Gallery

Restaurant

University

CO

Second Avenue

Pub Post Office Art Museum Church Pet Shop
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Етап 3. Оволодіння Т:
мікродіалогами до
підтеми "Asking
the Way".

Мета 1: Навчити учнів
складати мікро-
діалоги з готових
реплік.

Прийом: Робота в
парах.

Мета 2: Навчити учнів Т:
виразно читати діа-
лог "Going on foot"
з опорою на фоно-
граму.

Прийом: Повторення
реплік за диктором,
читання в парах.

Here are two mixed up dialogues. Separate them.
Dialogue 1 Dialogue 2

"Going by bus" "Going on foot"
- Can you tell me the way to the bus stop?
- Go up Penny Street in the North Road and turn left.
- How can I get to the Globe Hotel from here?
- Wait a minute! Do I turn left or right?
- Go by bus.
- Which bus goes there?
- Turn left at North Road.
- Take a number 10 and get off at Market Square.
-O.K. Left at North Road.
- Then walk two blocks and you'll see the bus stop next to the school.
- How many stops is that?
- I think about 5. Yes, it's the fifth stop.

Listen to the dialogue, say each phrase after the speaker. Read
the dialogue in pairs. Change the parts and read again.

Мета 3: Навчити учнів Т:
укладати діалоги з
підтеми "Asking the A:
Way". ~ В:

Прийом: Робота в па- А:
pax в опорі на вер-
бальну схему.

Practise the dialogues in pairs using the prompt.
Dialogue

Can you tell...?
Go up Penny Street...
Wait a minute! Do I...?

B: Turn.... < -
A: O.K .'
B: Then walk /.. and you'll see .... • '"•

Етап 4. Створення уч- P,: You're a foreign tourist. You are in Khreschatyk. You want to have
a walk in the centre of Kyiv. Ask Kyivans the way to different places
of interest.

P : You're Kyivans. Give directions to a foreign tourist.

нями власних діа-
логів.

Мета 1: Навчити учнів
вести діалог за си-
туацією з викорис-
танням опор.

Прийом: Робота в ма-
лих групах з опо-
рою на карту міста.

Мета 2: Навчити учнів
вести діалог за си-
туацією без вико-
ристання опори.

Прийом: Робота в
парах.

и„„_..л.̂ , . „.

(Див. карту міста на стор. 122).

P,: You're a foreign tourist. You are in Nezalezhnist Square. You want
to visit a) the Ukraina Palace of Culture and the National Exhibition
Centre; b) the Pechersk Lavra and the Museum of the Heroes of
the Great Patriotic War.
Ask a Kyivan for directions.

P2: You're a Kyivan. Give directions to a foreign tourist.
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишґгь її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. До лінгвістичних характеристик діалогічного мовлення відносяться
а) вмотивованість •"
б) еліптичність ; "'"' 1 ; „.
в) ситуативність
г) наявність "готових" фраз
д) наявність заповнювачів пауз

2. Метою навчання діалогічного мовлення в середній школі є вміння
а) брати участь у бесіді у зв'язку з прочитаним, прослуханим чи побаченим
б) робити усні повідомлення
в) інсценувати запропонований текст-діалог

3. У процесі навчання діалогічного мовлення учні повинні оволодіти вміннями
а) розуміти співрозмовника
б) швидко реагувати на його висловлювання <*
в) робити розгорнуте повідомлення
г) продовжувати діалог
д) користуватися розмовними штампами

4. Вихідною одиницею навчання діалогічного мовлення є
а) репліка
б) діалогічна єдність ч

 :

в) мікродіалог
5. Найбільшу мовленнєву активність має діалогічна єдність

а) повідомлення-повідомлення

б) повідомлення-запитання
в) запитання-контрзапитання
г) запитання-відповідь

6. Найлегшим діалогом для оволодіння є
а) діалог-домовленість
б) діалог-розпитування
в) діалог-обмін враженнями
г) діалог-обговорення

7. Жорсткою детермінованістю висловлювань учнів характеризуються вправи
а) на оволодіння діалогічними єдностями
б) на оволодіння мікродіалогами
в) на створення власних діалогів

8. До підготовчих у навчанні діалогічного мовлення належать вправи
а) бесіда у зв'язку з прочитаним і
б) розучування діалога-зразка і
в) обмін репліками "прохання-порада"
г) складання діалога за підстановчою таблицею

9. До мовленнєвих у навчанні діалогічного мовлення належать вправи
а) бесіда за запропонованою ситуацією
б) бесіда за природною ситуацією
в) ведення діалога в опорі на схему

10. Найефективнішим засобом навчання діалогічного мовлення є
а) фонограма діалогу
б) друкований діалог
в) діафільм

Мета:
Підтема: "Навчання іншомовного монологічного мовлення"

Оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання монологічного
мовлення.

Завдання:

а Ознайомитися з метою і змістом навчання монологічного мовлення.
а Проаналізувати способи і прийоми навчання монологічного мовлення на різних

ступенях та вправи, що використовуються в різних підручниках ЇМ для форму-
вання вмінь монологічного мовлення.

а Оволодіти ефективними способами і прийомами навчання іншомовного моно-
логічного мовлення.

и Навчитися складати і проводити фрагменти уроків з навчання монологічного
мовлення.

План обговорення г
1. Характеристика монологічного мовлення.

• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. -С. 167-173.

• Скалкин В.Л. Обучение монологическому высказыванию. - К.: Рад. школа.,
1983.-С. 6-23.

• Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятель-
ности на английском языке в школе. - К.: Рад. школа, 1988. - С. 43-50.



Опрацювавши вказані джерела, охарактеризуйте психологічні та лінгвістичні
особливості монологічного мовлення. Дайте визначення таких понять як "понад-
фразова єдність", "монолог", "підготовлене та непідготовлене монологічне мовлення".
Назвіть найбільш поширені засоби міжфразового зв'язку в монолозі. Охарак-
теризуйте функціональні типи монологічних висловлювань.

Цілі та зміст навчання монологічного мовлення.
• Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. ... Вказ. праця. - С. 16-17.
• Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 кл.

Розділ "Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності."
Сформулюйте цілі і зміст навчання монологічного мовлення в середній школі.
Вивчіть вимоги програми до монологічного мовлення учнів різних років навчання.

Випишіть їх у таблицю:

Клас

5

6

7

8

9

10

І 11

Уміння Обсяг монологу

Проаналізуйте динаміку розвитку вмінь монологічного мовлення учнів з 5 до 11 класу.

3. Етапи і система вправ для навчання монологічного мовлення.
• Конспект лекції.
• Методика ... 1999.-С.173-187.
• Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. ... Вказ. праця. - С. 43-56.

Опрацювавши рекомендовані роботи, визначте етапи навчання монологічного
мовлення і випишіть приклади трьох груп вправ; уточніть їх мету. Ознайомтеся з
різними видами опор для навчання монологічного мовлення.

Практичні завдання
1. Проаналізуйте вправи для навчання монологічного мовлення в чинних підручни-

ках англійської мови. Визначте групу, до якої вони належать, мету і найбільш

ефективний режим їх виконання.
• Плахотник В.М., Мартинова РЮ. Англійська мова: Підручник для 7 кл. середи,

шк. - К.: Освіта, 1995. - Цикл 7.
• Англійська у спілкуванні: Підручник для 6 кл. середи, шк. /Кол. авторів під керівн.

Скляренко Н.К. - К.: Освіта, 1997. - Цикл 6.
2. Ознайомтесь із зразками фрагментів уроків з навчання монологічного мовлення

за темою "Festivals".
3. Сплануйте і запишіть фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення на по-

чатковому або середньому ступені. Використайте будь-який з чинних підручників
англійської мови для середньої школи. Формулюючи комунікативне завдання
вправи, вкажіть, хто, що, кому і для чого говорить; не забувайте про необхідність
опор у вправах І та II груп; у вправах III групи використайте схеми, листівки, теат-
ральні афіші та інші природні опори, якщо це потрібно. На занятті розіграйте свій
фрагмент, виконуючи роль учителя. Інші студенти виконуватимуть роль учнів.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Мета: Навчити учнів 6-7 класів монологічного мовлення за темою "Festivals" (свята).
Обладнання: Вербальна зорова опора.

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Презентація Т:
зразка монологу.

Мета: Ознайомити уч-
нів із зразками мо-
нологів типу моно-
лог-розповідь.

Прийом: Активне слу-
хання і заповнення
таблиці.

Janet Taylor is your pen-friend from Liverpool. She has sent you
a sound letter about one of her favourite festivals - Mothers' Day.
Listen to Janet's story.1 Take notes about the day the festival is
celebrated in Britain and about what people do on that day. Here
is a chart to help you take notes:

the day the person

Mother
the eldest son

daughters
sons

does/does not

Janet's Sound Letter
Dear friends,
Mothers' day, or Mothering Sunday, is a holiday for all mothers in
Britain. The British people usually celebrate this festival on the last
Sunday in March. On this day sons and daughters visit their moth-
ers and bring them flowers and little presents. The eldest son must
bring his mother a good cake.
If the sons or daughters cannot be with their mother on that day, they
usually send her beautiful greeting cards. On Mothers' Day the mother
of the family does not work at home, so her daughters make the
dinner and lay the table. The sons help wash up after dinner.
Mothers' Day is one of the favourite festivals in Britain. There is even
a special song. British children sing it on the eve of the festival.

Mothers' Day

Moth- ers' ГЗау will soon be here and I can hard- ly wait

Moth- ers' Day will soon be here and I can hard- fy wait

I'll make a lit- tie pres- ent beau- ti- ful and nice

some- thing ve- ry pleas-ant for my moth- er's eyes.

Yours, Janet.

Етап 2. Висловлюван-
ня учнів на рівні
фрази з опорою на
ключові слова.

Мета: Навчити учнів
об'єднувати зразки
мовлення в одну

Т: Janet and some of her friends soon are going to come to your
town and visit your school. They want you to tell them about fes-
tivals in Ukraine. It isn't very easy, is it? Let's prepare for it.

a) T: Say when the Ukrainian people celebrate their most important
festivals.
Here are some cues to help you:

Розповідь Джанет є саме зразком, а не текстом для подачі нового навчального матеріалу.
Тема «Свята» вивчається в різних класах, а тут знання учнів з теми підсумовуються.



понадфразову єд-
ність,

Прийом: Робота в ре-
жимі "учитель-
клас".

the date/day

01.01

07.01

a special Sunday in spring

14.02

09.05

11.05

28.06

24.08

the festival

New Year's Day

Christmas Day

Easter

Valentine's Day

Victory Day

Mothers' Day

Constitution Day

Independence Day

Begin like this:
On the 1 st of January we celebrate New Year's Day. On the 7th of
January...

б) Т: Choose a festival you like best of all. Say when the Ukrainian
people celebrate the Festival and what usually happens on that day.

Example.
On the 9th of May we celebrate Victory Day. This is one of my
favourite festivals. We usually have holiday meetings and con-
certs and a fire-work display on Victory Day.
Make use of the following cues:

having parties with songs and dances
having meetings and parades
going from house to house and scattering handfuls of wheat
singing carols
visiting mothers
sending greeting cards with best wishes
decorating a New Year tree
dying eggs
baking Easter cakes.

Етап 3. Висловлюван- Т:
ня учнів на понад-
фразовому рівні без
опор.

Мета: Навчити учнів са-
мостійно висловлю-
ватися на понад-
фразовому рівні.

Прийом: Робота в па-
рах.

Етап 4. Висловлюван- Т:
ня учнів на тексто-
вому рівні без опор.

Мета: Навчити учнів
висловлюватися
на рівні тексту.

Прийом: Робота в
малих групах.

Repeat the information about your favourite festival. Add what
your family and you (your friends and you) did on the festival day
or on the eve of that day.

Example (Початок розповіді повторюється).
On the eve of Victory Day we sent a greeting card to our
greatgrandfather - a war veteran. On the 9th of May my family
and I went to the park of Glory and laid flowers at the tomb of the
Unknown Soldier. In the evening we went to the centre of the city
to watch a fire-work display.

Janet and her friends have come to your school. After an informal
meeting and hearty greetings your British visitors are ready to
listen to your stories about your favourite festivals. If you speak
about New Year's Day, Christmas, Easter or Mothers' Day, by all
means add what you and your family (your friends) cooked for
the day and what you ate on that day.
(Робота в малих групах по 3-5 осіб, серед яких один учень
виступає в ролі хлопчика/дівчинки з Ліверпуля, інші -
українські учні; кожен з них розповідає про одне із свят).
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишґгь її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. Характерною рисою монологічного мовлення є
а) використання розмовних штампів та формул
б) неповноскладність реплік
в) повноскладність та розгорнутість

2. Специфічною трудністю монологічного мовлення є
а) логічне зв'язування окремих мовленнєвих зразків
б) переключення з аудіювання на говоріння
в) швидкість відповідей на запитання

3. Вихідною одиницею для навчання монологічного мовлення є
а) окрема фраза
б) понадфразова єдність
в) зв'язний текст

4. Кінцевою метою навчання монологічного мовлення є
а) передача змісту прослуханого або прочитаного тексту
б) зв'язне висловлювання за темою або ситуацією
в) з'єднання окремих мовленнєвих зразків у логічній послідовності

5. Мета навчання монологічного мовлення за темою досягнута, якщо учні вміють
висловлюватися

а) в опорі на текст-зразок
б) в опорі на ключові слова
в) без будь-якої опори



6. До повної вербальної опори відноситься
а) структурно-мовленнєва схема
б) логіко-синтаксична схема
в) підстановча таблиця

7. Висловлюванню в монологічній формі навчає вправа на
а) коментування діафільму
б) переказ вивченого тексту
в) з'єднання двох-трьох фраз у логічній послідовності

8. До висловлювання у монологічній формі готує вправа
а) відповіді на запитання вчителя
б) приєднання учнем своєї фрази у логічній послідовності до фрази, яку сказав

учитель, диктор або інший учень
в) розповідь про свої літні канікули

9. Найбільш доцільним для навчання монологічного висловлювання на старшому
ступені є завдання

а) скажіть, що зображено на малюнку
б) висловіть свою думку про зміст картини та її автора
в) скажіть 3 фрази про зміст картини

10. Обґрунтовувати свою точку зору вчить завдання
а) передай головний зміст спектаклю
б) скажи, які артисти виконували головні ролі
в) поясни товаришам, чому тобі сподобався/не сподобався спектакль (концерт,

фільм)

ВАША РОБОТА У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЯКБИ вже знаєте, до початку зимової екзаменаційної сесії вам необхідно продов-
жити самостійне опрацювання тем:

в «Урок іноземної мови».
и «Контроль у навчанні ЇМ».
н «Позакласна робота з ЇМ».
Ми також радимо вам готуватися до практичних занять з проблеми "Планування",

які відбудуться під час зимової екзаменаційної сесії.
Не забувайте і про необхідність готуватися до екзамену, бо, як ви вже не раз

переконалися,

A stitch in time saves піно.

Самостійне опрацювання тем
Тема «Урок іноземної мови»

Мета: Оволодіти знаннями про урок іноземної мови як основну форму навчально-
виховного процесу з цього предмета і вміннями визначати його цілеспрямова-
ність, структуру, цілісність та змістовність.

Завдання.

а Навчитися:
• визначати типи та цілі уроків ЇМ, методичні прийоми і засоби навчання;
• аналізувати цикли уроків у підручниках ЇМ для середньої школи;
• аналізувати і планувати фрагменти уроків з ЇМ.

Питання для опрацювання
1. Вимоги до уроку ЇМ.

• Конспект лекції
• Методика ... 1999. - С. 237-242.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник /Гез Н.И.,

Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. - С. 320-32в'
• Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным

языкам в школе. -М.: Просвещение, 1991. -С. 188-203.
Опрацювавши вказані джерела, будьте готові визначити сутність уроку ЇМ як

основної одиниці навчального процесу і вимоги до уроку ЇМ, що випливають з цілей,
змісту і технології навчання цього предмета у школі.

2. Типи і структура уроків ЇМ.
• Конспект лекції
• Методика ... 1999.-С. 242-249.
• Методика обучения ... Вказ. праця. - С. 328-335.
• Рогова Г.В. и др. ... Вказ. праця. - С. 208-215.

Випишіть методичні принципи, які реалізуються на уроці ЇМ і будьте готові проана-
лізувати їх. З'ясуйте, як забезпечується мотивація навчальної діяльності учнів на
уроці ЇМ. Визначте різницю між суто мовленнєвими і комбіновано-мовленнєвими
уроками ЇМ. Зверніть увагу на структуру уроків ЇМ.

Практичні завдання

ІУ Аналіз підручників.

1.1. Проаналізуйте вправи в одному циклі уроків у різних підручниках англійської
мови для 6 класу, зокрема В.М.Плахотника і Р.Ю.Мартинової (Підручник англій-
ської мови для 6 класу. - К., 1994), Н.К. Скляренко та ін. (Англійська мова у
спілкуванні.-К., 1997).

а Визначте:
- розвиваючу, виховну та освітню цінність навчальних матеріалів кожного уроку

в даному циклі та його відповідність віковим інтересам учнів;
- раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;
- спрямованість тренувальних вправ на навчання різних видів мовленнєвої

діяльності;
- вмотивованість вправ різного характеру.

1.2. Проаналізуйте уроки циклу 4 у Книжці для вчителя до підручника для 5 класу
середньої загальноосвітньої школи Н.К.Скляренко та ін. (Англійська мова у
спілкуванні. - К., 1996).

в Визначте: І
- основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці; \
- прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів; \
_ допоміжні засоби навчання, їх доцільність та ефективність.



2.; Аналіз і розробка фрагментів уроків.
^2Л. Ознайомтесь із серією взаємопов'язаних фрагментів уроків англійської мови,

спрямованих на оволодіння граматичною структурою "І have got a pen" у різних її
трансформах.

Кожний фрагмент являє собою ілюстрацію певних прийомів і форм роботи з
метою поступового засвоєння функції та форми граматичного явища як на рівні
однієї фрази, так і в монологічному або діалогічному висловлюванні.

Фрагменти уроків базуються на матеріалі граматичного коментаря до підручника
для 5 класу Н.К. Скляренко та ін. (Англійська мова у спілкуванні. - К., 1996).

а Визначте:
- вправи та прийоми ознайомлення учнів із функцією ГС;
- вправи та прийоми автоматизації дій учнів з ГС на рівні однієї фрази і понад-

фразової єдності;
- вправи та прийоми розвитку умінь монологічного і діалогічного мовлення;

___ - схеми, таблиці та іншу наочність, яка сприяє активному засвоєнню ГС.

(2.2./(розробіть фрагмент уроку з навчання активної лексики, який має складатися з
^—таких етапів:

- введення нових ЛО;
- формування активної лексичної навички;
- розвиток навичок та вмінь діалогічного і монологічного мовлення.

Фрагменти уроків для ознайомлення
Фрагмент 1

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Фонетична за-
рядка.

Мета: Опрацювання
вимови структури І
have got....

Прийом: Хорове пов-
торення за вчите-
лем.

Т: Good morning, boys and girls! I am glad to meet you. Today we
have guests at our lesson. They are my friends. First of all I want
to introduce them to you. They are Mousie and Froggie. They will
help us to learn English.
Now they want to recite a poem to you. So you have to listen to
them very carefully and try to understand them. Mousie and
Froggie, you are welcome.

F: I have got some flowers, ):
I have got them a lot. !i

M: I have got a pencil.
Tell us what you have got. - -

T: Do you like the poem? n
Now let us translate it. „ ••;•
Maybe, somebody will translate it. :
If not, our friends will help us.

F: I have got some flowers (Я маю квіти). g
I have got them a lot (У мене їх багато).

M: I have got a pencil (Я маю олівець).
Tell us what you have got (Розкажіть нам, що ви маєте).

Т. Now we'll learn this poem. Please, say each line after me in uni-
son.

T: I have got some flowers.
Cl: I have got some flowers. Etc. . .

Етап 2. Ознайомлення Т:
з функцією нової гра-
матичної структури. F:

Мета: Продемонстру- М:
вати нову фаматич- F:
ну структуру в типо- М:
вих ситуаціях і до-
могтися розуміння Т:
учнями її функції.

Прийом 1: Активне слу-
хання розмови ля-
льок, осмислення.

Прийом 2:Активне слу- Т:
хання з виконанням
певних дій.

Now, dear boys and girls, our small friends want to tell us some-
thing. Let us listen to their conversation, it'll be interesting, I think.
Look here, Mousie! I have got a picture.
Oh, Froggie, I see, you have got a nice picture.
And what about you, Mousie?
I have got an interesting book.

Любі діти, ви щойно прослухали коротеньку розмову жабеня-
ти і мишеняти. Хто мені може сказати, яке словосполучення
вони вживали в ній найчастіше?
Правильно, І have got.
А що ж вона означає, хто здогадався?

А зараз наші друзі розкажуть свій віршик ще раз. А ви, діти,
уважно їх слухайте і, почувши вже знайоме вам словосполу-
чення "have got", підніміть свої зелені сигнальні картки.

Т: І see, dear boys and girls, that you have got a lot of things on your
desks.
Say that you have got the same things I have got.

T: As for me, I have got a ... book.

Етап З. Автоматизація
дій учнів з новою
структурою на рівні
фрази.

Мета: Навчити учнів
вживати у мовленні P.,: I have got a book too.
граматичну структу-
ру І have got... на
рівні фрази.

Прийом 1: Імітація
зразка мовлення.

Прийом 2: Підстановка
у зразок мовлення.

Т: Dear boys and girls, show us the pictures (things) and say what
you have got (учитель роздає учням малюнки з різними
предметами або предмети).

М: І have got a pen. \ , ," ",
F: I have got a pencil. ' r , ,
P,: I have got a pencil-case. ;..' ,. ( ', ,
P : I have got a ruler.

Етап 4. Автоматизація Т:
дій учнів з новою
г р а м а т и ч н о ю
структурою на рівні
понадфразової
єдності.

Мета: Навчити учнів
І вживати у мовлен-
її ні структуру І have
І got на рівні понад-

фразової єдності з
опорою на схему
(малюнки).

Dear friends, now try to tell us what you have got in your flat.
Look at this scheme. It will help you to tell what you have got in
your flat.

Bedroom ~

Study

Nursery ;

Sitting-room

Hall

i_, ..

Bathroom

'- Kitchen
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Прийом: Висловлю- Т: Mousie and Froggie will show how to do it.
вання кожного Now, Mousie, tell us what rooms you have got in your flat and
учня в обсязі двох- what you have got in your rooms,
трьох фраз. М: I have got a living-room and a bedroom in my flat.

I have got a bed in my bedroom.

Етап 5. Фізпауза.
Мета: Надати учням

можливість відпо-
чити.

Прийом: Гра "Поїзд".

Етап 6. Ознайомлен- Т:
ня з формою нової
граматичної струк- Т:
тури.

Мета: Навчити учнів
читати та писати
нову граматичну
структуру.

Прийом 1: Пояснення
схеми та правила.

Прийом 2: Гра на по- Т:
будову речень зі
словосполученням
have got. T:

Прийом 3: Побудова
речень за схемою.

Р Р РГ1> Г2' Г 3"'

Т: Let's relax.
We'll play the game "The Train". Boys and girls, stand up and
come up to me. Form a line with your hands on one another's
shoulders. So N will be "an engine", the rest are "cars". Skip round
to the tune (рухайтесь навколо, підстрибуючи під мелодію),
saying the words:

Train
Chuff, chuff, chuff!
How I like to puff
Pulling cars behind me,
Chuff, chuff, chuff!
Over the mountain,
Over the plain,
Over the river
Here comes the train.

T: Thank you. Take your seats. I think you have enjoyed the game.

Т:

Now I'll show you the model of the train. Look at the blackboard.
You can see a picture of a train, an engine, small and big cars.
Цей поїзд - схематичне зображення англійського речення.
Паровоз - це підмет, а вагончики - інші члени речення.
Слухайте уважно, я називаю речення і показую на картках
кожен член цього речення. "І have got a book".

'j-j , , J; І- ' ' ',-,• .___ .„.,„„_„ ........

J _ jhave! got a book |
fs e"» л еч еъ еч

Картку з І я закріплюю на паровозі, have і got- на маленьких
вагончиках, a a book - на великому вагоні.
Read this sentence, please.
Любі діти, словосполучення have got означає "мати що-небудь"
і в першій особі однини теперішнього часу у стверджувальному
реченні має таку форму: ;.̂

I've got) a book, (скорочена форма).

I've got an engine and cars on the cards. Each of you will get a
card and after my signal come up to me and form a "train" accord-
ing to the picture on the blackboard.

T:
T:

T:

Well done, thank you. Take your seats.
Now take your exercise-books. Write the date. Draw "the train"
and write down the sentence.
Look at the scheme on the blackboard. Say what things you have
got in your living-room.

in the living-room.

Р,: І have got a sofa in the living-room.

Прийом 4: Запис ре- Т: Go to the blackboard and write down your sentence.
чень у зошитах. P1 (writes): I have got a sofa in the living-room (іншіучні записують

речення в зошитах).
Р2 ...,P3...,etc.
Т: Your homework is:

1) to write two sentences more;
2) to be ready to tell what things you have got in your rooms.

Фрагмент 2

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етапі. Фонетична за- Т:
рядка.

Мета: Перевірити за-
своєння вимови Т:
нової граматичної
структури.

Прийом: Змагання на
краще читання вір-
ша напам'ять.

Dear boys and girls, let's recite the poem which we learned at the
previous lesson. Who remembers it? Let's ask Mousie and Froggie
to recite the poem (див. фрагмент 1, етап 1).
Now we'll have a competition to find out the best reciter among
you.

N, recite the poem, please.

Етап 2. Мовленнєва
зарядка.

Мета: Активізувати но-
ву структуру в гово-
рінні.

Прийом: Бесіда вчите-
ля з учнями.

Етап 3. Ознайомлення
з функцією струк-
тури - Не (she) has
got...

Мета: Продемонстру-
вати функцію струк-

Т: Name the animals you see in these pictures (на дошці- малюнки
із зображенням тварин),

P rAcat.
Р2: A dog.
Т: Now tell us what animals you have got. As for me, I have got a dog.
P,: As for me, I have got a hamster.

P3..., etc.

T: Сьогодні ви навчитеся говорити про те, яких тварин має ваш
друг, сусід ...
But first listen to the talk of our friends - Froggie and Mousie.
Listen to them very carefully and try to understand their conver-
sation.

M: Lena has got a fat cat,
The fat cat is on the mat.



тури Не (she) has
got...

Прийом: Активне сл-
ухання розмови ля-
льок з опорою на
малюнки.

Етап 4. Автоматизація
дій учнів з новою
структурою.

Мета: Навчити учнів
вживати у мовленні
словосполучення
has got з опорою на
малюнки.

Прийом 1: Індивіду-
альні висловлю-
вання учнів на рівні
однієї фрази.

Прийом 2: Memory
Game.

Прийом 3: Індивідуаль-
ні висловлювання
учнів на рівні понад-
фразової єдності.

Етап 5. Фізпауза.
Мета: Надати учням

можливість відпо-
чити.

Прийом: Гра "Поїзд".

Етап 6. Ознайомлен-
ня з формою нової
граматичної струк-
тури.

Мета: Навчити учнів
читати і писати нову
граматичну струк-
туру.

Прийом 1: Пояснення
схеми та правила.

F: Lena has got a big pig,
The big pig is in the pit.

M: Lena has got a pet hen,
The pet hen is in the pen.

F: Lena has got a pup,
The pup has got a cup.

T: Look at the picture and agree with Mousie if he is right (на дошці
- ілюстрації до вірша).

M: Lena has got a fat cat.
P,: You are right. Lena has got a fat cat, etc.

T: Listen to the doll's conversation again and say after that which
animals Lena has got.

P,: Lena has got...
T: Score your results according to the table:

Кількість фраз

Кількість балів

4

4

3-2

3

1

0

Dear boys and girls, tell us, please, which things you have got
with you today and which things your friend has got with him (her)
today. First, listen to Mousie and Froggie, they will show you how
to work.
I have got a pen. Froggie has got a pencil. - ;̂  a My

: I have got a book. My friend has got a book too.
:... etc. •;•;•' -*1 ''''•' '"

I see that you are tired. Let's relax a bit and play «If «game "The
Train". ;
Stand up and come up to me. ' • ,* v, \&*;$j

Тепер уважно подивіться на поїзд і скажіть, що на ньому
змінилося.

©©©- has і
е"»

{ got
rt еч

a book

Т:

Прийом 2: Складання
речень за схемою
"Поїзд".

Як бачите, розташування вагонів залишилось таким самим,
але на паровозі з'явилося слово "She", а на маленькому вагон-
чику - "has".
Read the sentence, please. Write it down in your exercise-books.
Отже ви зрозуміли, що з іменниками у 3-ій особі однини вжива-
ється словосполучення has got, тобто:

Не ̂ ^^She —^^> has got ('s got) ;
It —-""" • ,; .. .. „'і.,

Наприклад: <<,*•:-•• •••"
He has got a book. . 4
He's got a book.

Прийом 3: Побудова Т: I have got the cards with an engine and cars. I'll give them to
та запис речень за everyone. Your task is to form a "train" according to this scheme.

"Family T: Look at the "Family Tree" of Vladik's family and say what relatives
Vladik has got.

P.,: Vladik has got a sister.
T: Now draw the scheme and write down this sentence into your

exercise-books.

схемою
Tree".

Father Mother

Т: Your homework is:
1) to be ready to tell what relatives Vladik has got;
2) to write 4 sentences about Vladik's relatives.

Фрагмент 3

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Мовленнєва Т: Dear boys and girls, look at the placard and say what Mousie has
зарядка. got and what Froggie has got.

Мета: Активізувати вжи-
вання структури Не
has got у мовленні. І

Прийом: Підстановка
у зразок мовлення.

Mousie

P,: Froggie has got a ball.
P2: Mousie has got a telephone.

Етап 2. Ознайомлення Т:
з функцією запереч- F:
ної форми нової
структури І haven't
got.

Мета: Продемонстрував
ти функцію нової
структури в ситуації.

Прийом: Активне слу-
хання, осмислення.

Now listen how Froggie complains what he hasn't got
I haven't got a telephone.
I haven't got a TV set.
I haven't got a suitcase. Ic К



Етап 3. Фонетичне Т: I haven't heard what Froggie hasn't got. Please, Froggie, say the
опрацювання струк- first phrase once more.
тури I haven't got F: I haven't got a telephone.

Мета: Удосконалення Т: Boys and girls, say after Froggie all together.
ви мови нової струк- СІ: I haven't got a telephone. ... etc.
тури.

Прийом: Хорове повто-
рення за лялькою.

Етап 4. Автоматизація Т: А зараз, дівчатка та хлопчики, спробуйте поскаржитися, чого
дій учнів зі структу- або кого у вас немає.
рою І haven't got. T: As for me, I haven't got a dog.

Мета: Навчити учнів P^ As for me, I haven't got a TV set.
вживати нову струк- Р2: ... etc.
туру у мовленні.

Прийом: Індивідуаль-
ні висловлювання -,
учнів на рівні однієї
фрази.

Етап 5. Ознайомлення Т: Послухайте, будь-ласка, Mousie. Він нам зараз ще раз нагадає,
з функцією струк- чого у Froggie немає.
тури Не hasn't got. M: Froggie hasn't got a telephone.

Мета: Продемонстру- He hasn't got a TV set. ;' м« * ;;; .*;; ,;M - ; = е т -
вати функцію даної Не hasn't got a suitcase. ,,-,;; ,,— , о • • ; ч ; ' < . : . ' , ,' т
структури . >. ••'-•; І?- її" . . ',. •;.-. •• • , мг

Прийом: Активне слу- .; ...... „,;„«.• ..... ._ . . .• ' , - ' • :•.•'••* •-<..?;,;«<«.• ;/А .в*.
хання, осмислення. '•. -•„-,,^-: >. -•!•* w.\, -у.-. . .-• • • ; ? ; < j".':;

Етап 6. Фонетичне Т: Mousie, нагадай нам ще раз, будь-ласка, чого немає у Froggie,
опрацювання струк-
тури Не hasn't got

а ми всі хором повторимо за тобою, щоб дуже добре запам'я-
тати, чого Froggie не має.

Мета: Удосконалення M: Froggie hasn't got a telephone,
вимови структури. СІ: Froggie hasn't got a telephone.

Прийом: Хорове повто- M: Froggie hasn't got a suitcase.
СІ: Froggie hasn't got a suitcase, etc.рення за лялькою.

Етап 7. Автоматизація Т:
дій учнів зі струк-
турою Не hasn't Т:
got. Р,

Мета: Навчити учнів Р2

вживати дану струк-
туру у мовленні.

Прийом: Індивідуаль-
ні висловлювання
учнів на рівні однієї
фрази.

А зараз скажіть, будь-ласка, чого або кого немає у вашого
друга.
My friend hasn't got a dog. , • •,'v.a\ ; v ,їш;
My friend hasn't got a cat. ' v - , / зл < -фе:
.... etc. . ..: .*>• -,: ;,>:,. V«

Етап 8. Фізпауза. Т:
Мета: Надати учням

можливість відпо-
чити.

Прийом: Гра "Поїзд".

Етап 9. Ознайомлен- Т:
ня з формою струк-
тури І have not got

Мета: Навчити учнів чи-
тати і писати нову
граматичну структу-
ру. Т:

Прийом 1: Пояснення
схеми і правила.

Now let's relax and play our game "The Train".

Прийом 2: Гра на по- Т:
будову речень зі
словосполученням
have not got.

Прийом 3: Побудова Т:
та запис речень за
схемою.

Т:

Зараз, любі діти, уважно подивіться на схему поїзда, зобра-
женого на дошці, і скажіть, що нового з'явилось на ньому.

a book.
c-j

Правильно, у нас з'явився новий вагончик із заперечним сло-
вом not, яке ставиться після дієслова have. Now read the sen-
tence, please. Draw this scheme in your exercise-books and write
down the sentence.
(Потім учитель змінює на схемі займенник "І" на "Не" або "She",
а дієслово "have" на "has", пояснює таку заміну і пропонує
записати речення "He(she) has not got a book".

Let's play. I'll give you the cards with an engine and cars. Try to
form the "train" according to the scheme.

Look at the scheme very carefully and say what pieces of clothes
Nick has got and what he hasn't got. After that say what Ann has
got, but what she hasn't got.

Ґ has got"")

QjTasn't

Model: Nick has got a cap, but he hasn't got shoes.
Ann has got a dress, but she hasn't got a shirt.

Write down the sentences.
Your homework is:
1) to write 3 sentences about Nick and Ann;
2) to speak about the things Nick or Ann has got.



Фрагмент 4

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Фонетична за- Т: Dear boys and girls, listen to the poem and try to understand it.
рядка. F: Have you got a pet, Pat?

Мета: Засвоєння інтона- М: I've got a pet. It's my cat.
ції питальної форми F: Has your brother got a cat?
нової граматичної М: I haven't got a brother, Nat.
структури.

Прийом 1: Хорове по-
вторення за ляль-
ками.

Прийом 2: Розучуван- Т: Now, friends, recite the poem after Froggie and Mousie.
ня вірша. F: Have you got a pet, Pat?

Cl: Have you got a pet, Pat?
.... etc.

P,: No, she hasn't.
..., etc.

Етап 2. Ознайомлення
з функцією запи-
тальних речень
Have you got ...?
Has he (she) got...?

Мета: Продемонстру-
вати функцію вжи-
вання структури
Have you got...?

Прийом 1: Аудіюван-
ня розмови ляльок.

Прийом 2: Бесіда ля-
льок з учнями.

Етап 3. Автоматизація
дій учнів з новою
структурою.

Мета: Навчити учнів
вживати у мовленні
запитання Have you
got...? Has he got
...?

Прийом 1: Запитання
учнів до ляльок з
опорою на малюнки.

Прийом 2: Обмін реплі-
ками.

Т: Now, boys and girls, listen to the conversation of your friends and
try to understand it.

M: Have you got a pet?
F: Yes, I have.
M: Have you got a cat?
F: No, I haven't.
M: Have you got a dog?
F: Yes, I have.
T: Now try to answer the questions of your friends. Your answers

should be:
- Yes, I have (Yes, he (she) has) or
- No, I haven't (No, he (she) hasn't).

M: Have you got a cat?
P,: Yes, I have.
F: Have you got a parrot?
P2: No, I haven't.

T: Now, boys and girls, ask your friends which pets they have got.
You may use the pictures (на дошці - малюнки тварин).
I'll show you how to ask.

T: Have you got a parrot, Mousie?
M: Yes, I have.
T: Has Froggie got a cat?
M: No, he hasn't.
P,: Have you got a pig, Mousie?
M: No, I haven't.

..., etc.

T: Now ask your partner if he has got any pets. Then your partner
will ask you if your sister (brother) has got a pet.

P,: Have you got a rabbit?
P2: Yes, I have.

Has your sister got a cat?

Етап 4. Фізпауза. Т:
Мета: Надати можли-

вість відпочити.
Прийом: Гра "Поїзд".

Етап 5. Ознайомлен- Т:
ня з формою нової
граматичної струк-
тури.

Мета: Навчити учнів чи-
тати і писати нову
граматичну струк-
туру.

Прийом 1: Пояснення
схеми та правила.

Прийом 2: Гра на по-
будову речень.

Т:

Прийом 3: Побудова Т:
та запис речень за
підстановчою таб-
лицею.

Now let us relax and play our favourite game "The Train".

Зараз повернемося до "нашого" поїзда. Подивіться уважно на
схему і знайдіть у ній зміни.

Have
е-гл

Г 'you

^00©
got і a book?

!еч е-

Зверніть увагу, як змінилося розміщення наших вагончиків, які
відображають загальне запитання зі словосполученням have got.
Read this sentence aloud, please, and write it down in your exer-
cise-books.

Отже в загальному запитанні на перше місце ставиться дієслово
have, а решта членів речення залишається на своїх місцях.
Наприклад: "Have you got a book?"
Now I'll give you the cards with an engine and cars. You are to
form the "train".

Ask your friends about their pets, please. Make use of the substi-
tution table.

Have
Has

you
he got a

parrot?
rabbit?
dog?
hen?
pig?

goat?

P.,: Have you got a rabbit?
P2: ...? Etc.
T:

I

Your homework is:
1) to get ready to ask your friends about their pets;
2) to write at least 5 questions using the table.

Фрагмент 5

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Фонетична за-
рядка.

Мета: Фонетичне опра-
цювання різних
трансформ грама-
тичної структури І
have got.

Прийом: Розучування
пісні.

Т: Now, boys and girls, we'll learn a very small and nice song. I know
that you like to sing. This song is very easy to memorize. First, let's
listen to our friends' singing. Mousie and Froggie, you are wel-
come.

M&F: I have got a parrot,
I have got a parrot, , ,
I have got a parrot,
A parrot and a dog.
Have you got a parrot?
Have you got a parrot?



Yes, I've got a parrot.
Have you got a parrot?
Have you got a parrot?
No, I haven't got.

T: Do you like the song?
Ви, мабуть, впізнали знайому вам мелодію з пісеньки "В траве
сидел кузнечик". Now, boys and girls, try to sing together with
our friends.

Сьогодні ми з вами навчимося запитувати про те, що ви маєте
і скільки. Зараз послухайте розмову ляльок і спробуйте запа-
м'ятати, про що запитує Mousie і як він це робить.
What have you got in your bag?
Guess, please.
I think, you've got some books.
You are right.
How many books have you got?
I've got two books.
What kind of books have you got?
I've got English books.

Етап 2. Ознайомлення з Т:
функцією спеціаль-
них запитань зі сло-
восполученням have М:
got. P

Мета: Продемонструва- М:
ти функцію спеціаль- F:
них запитань зі ело- М:
восполученням have F:
got. M:

Прийом 1: Активне слу- F:
хання розмови ля-
льок.

Прийом 2: Хорове пов- Т: Давайте всі разом будемо запитувати, що наші друзі мають,
торення за вчителем. Now, please, say after me:

What have you got in your bag, Mousie?
Cl: What have you got in your bag, Mousie? ' • .

;<Л
..., etc.

Етап 3. Автоматизація Т:
дій учнів з новою
структурою. F:

Мета: Навчити учнів Р.,:
вживати спеціальні F:
запитання зі слово- Р2;
сполученням have F:
got у мовленні. Р3:

Прийом 1 : Відповіді уч-
нів на запитання
ляльок.

Прийом 2: Запитання Т:
учнів до одноклас-
ників. Р :

Прийом 3: Складання Т;
учнями власних діа-
логів за схемою.

М:
F:

Now, boys and girls, listen to Froggie's questions and answer
them.
What have you got on your desk?
I've got books on my desk. \\ -1 ! ?
How many books have you got?
I've got two books. ;V .;"
What kind of books have you got?! :.J ^ « * ї ! ? ; u
I 've got English books. • 5;

Now ask each other what things you have got on your desks, how
many books, note-books and other things you have got.
What have you got on your desk? ;t
I've got some books. '?'!
How many books have you got?
I've got three books.

Now let's act out a dialogue. You, N, will play the part of Mousie,
and you, K, will play the part of Froggie. The skeleton on the
blackboard will help you.
What .. you ... in your ... ?
Guess, please.

M:
F:
M:
F:
M:
F:

Етап 4. Фізпауза. Т:
Мета: Надати учням

можливість відпо-
чити.

Прийом: Гра "Поїзд".

Етап 5. Засвоєння фор- Т:
ми спеціальних за-
питань зі словоспо-
лученням have got.

Мета: Навчити учнів
читати і писати нову Т:
форму граматичної
структури.

Прийом 1: Пояснення
схеми та правила.

Прийом 2: Гра на опра- Т:
цювання побудови
речення. »«-Т:

І think, you ... some ....
You are right (wrong).
How many you ... ?
I
What kind of... have you ... ?
I've got

Now let's relax a little and play our game "The Train".

Look at the scheme of the train.

What have

Отже у спеціальному запитанні зі словосполученням have got
на першому місці ставиться питальне слово, потім -дієслово
have і лише за ним іде підмет і незмінна частина присудка,
тобто дієслово got.
Now read the sentence in the scheme. Draw this scheme in your
exercise-books.

Let's play. I'll give you the cards with an engine and cars and as
soon as you hear my order, make up a train according to the scheme.
Boys and girls, look at the scheme. Ask your friend what things
she or he has got in her (his) flat. Work in pairs.

living-room

P^ What have you got in your bedroom?
P2: I've got a bed in my bedroom.

....etc. .*Hfe,-:.. ;••/;.,-, • > ' ' ' ' :

Прийом З: Побудова і T: Write down the question into your exercise-books,
запис речень за Your homework is:
схемою. to write 5 questions which you want to ask your friends, '



Фрагмент 6

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Прийом 1:
вірша.

Етап 1. Фонетична за- Т: Dear friends, let's sing a song which we learned at our previous
рядка. lesson. Froggie and Mousie will help us to sing. So let's start.

Мета: Вдосконалення СІ (singing):
фонетичних нави- I have got a parrot / 3 times
чок. A parrot and a dog.

Прийом: Виконання Have you got a parrot? / 2 times
пісні. Yes, I've got a parrot.

Have you got a parrot? / 2 times
No, I haven't got.

T: Very nice of you. Thanks.

Етап 2. Конкурс на кра- Т:
ще читання віршів,
які було вивчено на
попередніх уроках, р

Мета: Перевірка рівня
сформованості фо-
нетичної навички.

Прийом: Індивідуаль-
не читання віршів
напам'ять кожним
учнем.

Етап 3. Інсценування Т:
вірша.

Мета: Розвиток умінь
діалогічного мов-
лення, р

Now we'll have a competition. Everyone will recite a poem whicf
you were given before. Froggie and Mousie will judge you anc
determine the winner. So you are welcome.

Jack
I've got a dog
His name is Jack.
His coat is white
With spots of black.
I take him out
Most every day,
Such fun we have,
We run and play.

I've got some flowers,
I've got them a lot.
My friend has got a pencil,
Tell us what you have got.

: Have you got a pet, Pat?
: r Yes, I've got a pet. It's my cat.
: Has your brother got a cat?
: I haven't got a brother, Nat.

: Lena and her Pets
Lena has got a fat cat,
The fat cat is on the mat.
Lena has got a big pig,
The big pig is in the pit.
Lena has got a pet hen,
The pet hen is in the pen.
Lena has got a small pup,
The small pup has got a cup. Etc.

Look at the blackboard. Here is a poem which you have to read an'
dramatize. There are two parts in this poem - the part of the Cat anc

the part of the Mouse. First read it in pairs, please. Then we'll act it ou1

The Cat and the Mouse
\ Little mouse, little mouse,
Where is your house?

Прийом 2: Драматиза- Р2

ція вірша.

Читання Р2: Little cat, little cat,
I haven't got a flat.
I am a poor mouse,
I haven't got a house.

P,: Little mouse, little mouse,
Come to my house.

: Little cat, little cat.
I cannot do that,
You want to eat me.

T:

Етап 4. Відгадування F:
загадок.

Мета: Розвиток умінь М:
мовної здогадки.

Прийом: Відгадування F:
учнями загадок, за- М:
пропонованих ляль-
ками. F:

Етап 5. Бесіда учнів в Т:
умовах ситуації.

Мета: Розвиток умінь
діалогічного мов-
лення.

Прийом 1: Рольова гра
"Бюро знахідок".

2
пРийом 2: Рольова гра Т:

'Buying and Sell-
ing"

:..., etc.
Now Froggie and Mousie will pose you some riddles and you are
to solve them.

I have got cities but no houses; forests but no trees, rivers but no
water. What am I? (a map)
What has got no head, no arms, no legs, and still has got a tongue?
fa shoe)
What dog hasn't got a tail? (a hot dog)
A little old woman who has got twelve children: some short, some
long, some cold, some hot. What is it? (a year)
What has got a tooth that a tree has got? (a root)

Now we'll play a very interesting game which is called "Lost and
Found Department" ("Бюро знахідок"). Один із вас буде праців-
ником бюро, а всі інші - відвідувачами. В бюро знахідок знахо-
диться багато різних загублених речей. Ви повинні запитати,
чи є серед них ваші речі, описавши те, що ви загубили. Праців-
ник бюро повинен віддати вам ваші речі або ввічливо відмо-
вити, якщо їх не виявилось.
So let's start. N will be a clerk.

: How do you do?
How do you do?
Have you got a pencil-box?

: Sorry, I haven't.
: Have you got a ball?
: Yes, I have.
Have you got a blue ball? *'•'
Yes, I've got a blue ball.
Oh, it's my ball. Give me the ball, please. ]|

Here you are.
Thank you very much. Good-bye.
Bye-bye. Etc.

Now we'll play one more game which is called "Buying and Sell-
ing". For this game we need some shop-assistants for different
shops and customers.
У нас є декілька магазинів з товарами (малюнки товарів):
Sports shop: a football, a chess set, a bicycle, trainers,

boxing gloves
Clothes shop: a shirt, a tie, a dress, a coat, a blouse, a skirt



Chemist's: a comb, a bar of soap, a toothbrush
Backer's: bread, rolls, biscuits
Bookshop: books of fairy-tales, poems, fables, stories about

animals
T: Біля кожного магазину є його назва. "Покупці" повинні купити

якомога більше різних товарів, обійшовши всі магазини. "Про-
давці" повинні ввічливо їх обслужити.
The shop-assistants are ... , the rest are the customers. So let's
start the game.

P,: Good morning!
P2: Good morning!
P,: Have you got a ...? (I want to buy a ...)
P2: Certainly, we've got. Here you are. (No, I'm sorry. We haven't got.)
P,: I'll take it. How much is ... ?
P2: Three hryvnias, please.
P.,: Here you are. Thank you.
P2: Good-bye! Etc.

Фрагмент 7

Прийом 3: Написання
повідомлень з
опорою на схему
"Family tree".

1. Напишіть, яких членів сім'ї маєте ви і ваш друг, з опорою на
схему "Family Tree".

Family Tree

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Прийом 4: Знаходжен-
ня реплік, що утво-
рюють діалогічну
єдність.

2. На схемі "Телефонний диск" ("Dial") виберіть дві пари pennfk,
які пов'язані між собою одним змістом, і запишіть їх.

Етапі. КонтрольнаТ:
робота.

Мета: Перевірка рівня
сформованості гра-
матичної навички.

Прийом 1: Завершен-
ня речення.

Now we'll have some tests. Everyone will get a task on the cards
with sentences and pictures. Your task is to choose the right an-
swer and mark it on the card.
TEST 1: Виберіть правильний варіант завершення речення і
підкресліть його.

Зразок картки:

Cardl
Ann has got a) boots

b) a coat
c) a skirt
d) a cap

Прийом 2: Вибір ре-
чень, що відпові-
дають малюнкам.

Answer: с

TEST 2: Виберіть речення, які відповідають малюнкам.
Зразок картки:

Card 2
a) І have got a sofa in

my room.
b) I have got a ward-

robe in my room.
c) I have got a TVset

in my room.
d) I have got two

chairs in my room.

Answer: 1В, 2А.

Answer: a, c.
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Перевірте себе за тестовими завданнями
Тестове завдання 1

Інструкція: У поданій нижче таблиці позначте буквою "П" постійні компоненти уроку,
а буквою "З" - змінні.

Структура уроку ЇМ

Частини
уроку

І. Початок
уроку

II. Основна
частина
уроку

III. Кінець
уроку

Компоненти уроку

1 . Організаційний момент
2. Мовленнєва або фонетична зарядка
3. Подача нового матеріалу
4. Тренування у мовленні
5. Практика у мовленні
6. Систематизація вивченого
7. Контроль навичок та вмінь

а) поточний
б) тематичний, підсумковий

8. Пояснення домашнього завдання
9. Підсумки уроку

Відповідь

П

3

Тестове завдання 2
Інструкція: Заповніть пропуски поданими нижче словами (наприклад: 21 - Р).

У ході основної частини уроку вирішуються його головні _1_. Основна частина уроку
включає такі компоненти: _2_ нового матеріалу, _3_ учнів у вживанні цього матеріалу в
мовленні; _4_ в мовленнєвій діяльності; _5_ засвоєного та _6_ мовленнєвих навичок і
вмінь.

Найбільшу частину уроку займають _7_ вправи та _8_ у мовленнєвій Діяльності.
Характер тренування чи практики буде залежати від поставленої учителем __9__ уроку.
Важливо пам'ятати, що мета уроку має бути реалізована у _10_ вправ, до якого органічно
входять як _11_ (для формування навичок), так і _12_ (для розвитку вмінь) вправи
Завершуючи урок, учитель підсумовує _13_ учнів, мотивує та виставляє _14_, роз'яснює

15 16_. При формулюванні домашнього завдання важливо передбачити також його
~17_ на _18_, короткі _19_ щодо способів його _20_ та оформлення.

а) інструкція
б) виконання
в) запис
г) оцінка
д) успіх
е) завдання (двічі)
є) дошка
ж) подача
з) тренування

й) практика (двічі)
і) систематизація
ї) контроль
й) мета
к) комплекс
л) домашній
м) тренувальний
н) умовно-мовленнєвий
о) мовленнєвий

1.
2.
3.

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем'

Тема «Контроль у навчанні іноземних мов»

Мета: Ознайомитися з основними функціями різних видів контролю на уроках
іноземної мови та оволодіти способами їх реалізації.

Завдання.
а Навчитися:

• виділяти об'єкти контролю; г
• добирати види та форми контролю, адекватні цілям;
• помічати помилки учнів, методично правильно їх виправляти і намічати

шляхи їх усунення;
• коментувати й оцінювати відповіді учнів.

Питання для опрацювання
1. Функції контролю і вимоги до нього.

• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. - С. 269-270.

Опрацювавши вказані джерела, назвіть функції контролю; скажіть, яка функція є
основною; в чому проявляється оціночна функція; як реалізуються навчальна та
розвиваюча функції; назвіть вимоги, які висуваються до контролю.

2. Об'єкти контролю і критерії оцінок.
• Конспект лекції.
• Методика ... 1999. - С. 272-273.
• Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 кл.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Гез Н.И., Ляховиц-

кий М.В., Миролюбов А.А. и др. -М.: Высшая школа, 1982. -С. 311-314.
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Опрацювавши вказані джерела, назвіть об'єкти контролю; кількісні та якісні
показники умінь володіння видами мовленнєвої діяльності; скажіть, що є об'єктом
проміжного контролю і що є об'єктом підсумкового контролю; чим керується учитель
при виділенні об'єкта контролю.

3. Реалізація контролю у навчанні ЇМ: види, форми, прийоми, методика виправ-
лення помилок.

• Методика ... 1999. - С. 271-272.
• Методика обучения ... Вказ. праця. - С. 314-319.
• Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах у таблицях

/За ред. С.В.Гапонової. - К.: Ленвіт, 1999. - С. 41.
Опрацювавши вказані джерела, назвіть види контролю, його форми; вкажіть на

позитивні та негативні аспекти усної і письмової форм контролю; вкажіть на недоліки
та переваги контролю мовленнєвих навичок і вмінь з використанням технічних
засобів; скажіть, на якому етапі уроку доцільно перевіряти домашнє завдання.

4. Можливості застосування тестового контролю.
• Методика ... 1999. - С. 273-279.
• Рапопорт И., Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в

средней школе.-Таллин, 1987.-С. 177-179, 181-183, 232-236.
• Петращук О.П. Види тестового контролю у навчанні іноземної мови в середніх

навчальних закладах //Іноземні мови. - 1998. - № 1. - С. 15-18.
• Петращук О.П. Вплив вікових психологічних особливостей учнів на їх готовність до

виконання тесту з іноземної мови //Іноземні мови. - 2000. - № 2. - С. 3-5.
• Петращук О.П. Поточний тестовий контроль у навчанні іноземної мови //Іно-

земні мови. - 1995. - № 3-4.
Опрацювавши вказані джерела, назвіть основні показники якості тесту; скажіть,

що таке стандартизований та нестандартизований тести; назвіть структуру тесту;
наведіть приклади найбільш поширених тестів.

Практичні завдання
1. Ознайомтесь із запропонованими вправами для контролю навичок та вмінь прак-

тичного володіння іноземною мовою і визначте вид контролю, форму, спосіб,
об'єкт контролю. Виконайте ці вправи.

1). Інструкція: Прослухайте пари слів. На бланку для відповідей поставте знак"+",
якщо пари містять слова тільки з дифтонгом [Із] або дифтонгом [єз], і "-", якщо
пари містять слова з дифтонгами [Із] та [еэ].
Зразок:

1) near-here 1) +
2) where - clear 2) -

Пари слів:
1) there - hair 6) bear - fare
2) theatre - square 7) fair - chair
3) near - spare 8) Mary - mere
4) fear - dear 9) fear - fare
5) engineer - pioneer 10) parents - near

Ключ: 1) +, 2) -, 3) +, 4) +, 5) -, 6) -, 7) +, 8) +, 9) -, 10) -.

2). Інструкція: Перед вами рядки слів. У кожному рядку виберіть те слово, яке
вимовляє вчитель (диктор).На бланку для відповідей поруч із номером відповідного
рядка напишіть букву, під якою це слово дається.

с
ten

Зразок:
Учні бачать: а ь

1) tall turn
Вони ЧУЮТЬ- turn
На бланку для відповідей вони пишуть 1-Ь.
Учні бачать: a b c

1) short shirt shot '
2) work walk what
3) daughter dirty duty
4) bird bed board
5) fourth first force
6) call tall all ' І
7) thought third sought ••
8) caught skirt cough ;, J
9) month mouse mouth

10) through though three
Вони чують: 1) shirt, 2) walk, 3) daughter, 4) board, 5) force, 6) tall, 7) sought 8) caught
9) mouse, 10) though. '"'"""•' ""'•-''

Ключ: 1-b; 2-b; 3-a; 4-е; 5-е; 6-b; 7-е; 8-а; 9-b; 10-b.

3). Інструкція: Прочитайте речення, виберіть пропущене слово із запропонованих
На бланку для відповідей поряд з номером речення поставте букву, під якою це
слово дається. " !"
1. The news of her sudden marriage left him with surprise

a) dumb b) mute c) speechless d) silent
2. He warned them that he would not their behaviour much longer

a) put down b) put away c) put up with d) put off
3. Most children enjoy blood - stories. '"'

a) curdling b) warming c) raising d) stopping
4. He suddenly lost his and flung the book on the floor

a) patience b) temper c) heart d) mood "'"*
Ключ: 1-е - speechless; 2-е - put up with; 3-a - curdling; 4-b - temper.

4). А. Інструкція: Ваша мама просила вас прибрати квартиру, купити прадмєги Ви
телефонуєте їй на роботу і розказуєте, що ви вже зробили і що не зробиш
зразок: І have already cleaned the carpet.

I haven't bought any food yet.
(to air the room, to water the flowers, to wash up, to feed the cat, to dust the furni-

ture, to go shopping).

Б. Інструкція: Прочитайте початок речення і знайдіть його завершення На блан-
ку для відповідей поряд з номером речення поставте літеру обраного вами варіанта
завершення.

2І !!'hadab^9arden a) if he doesn't work hard.
т they had known the whole story b) I would have caught the nine o'clock

V We shall understand our English teacher train.
44 .yff̂  c) if you got up earlier.
JJ n І nad taken a taxi to the station d) I would help him

He would have visited you e) I would grow a lot of flowers
° К the child drinks more milk f) when it stops raining
П He will not pass the examination g) they would not have been so angry.



8) If I saw a blind man trying to cross the h) if she speaks more slowly.
street i) if he had known that you were in the

9) You wouldn't be late so often hospital.
10) We shall go out j) he will be stronger.

Ключ: 1-е, 2-g, 3-h, 4-b, 5-і, 6-j, 7-а, 8-d, 9-е, 10-f.

5). Інструкція: До слів з першої колонки доберіть з другої колонки слова з однаковим
голосним звуком. На бланку для відповідей поруч із номером поставте літеру обраного
вами варіанта.

sew
cow
daughter
pie
moon
put

Application Form

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

pin
bread
feet
laugh
crow
wall
foot
town
move
cry

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
i)

heat
craft
red

Ключ: 1-g, 2-j, 3-h, 4-і, 5-а, 6-е, 7-f, 8-b, 9-е, 10-d.

6). Інструкція: Прочитайте текст. Заповніть картку читача.
Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh. His genius was
inherited from his father, who was a famous teacher of elocution. Even as a boy his mind
was inventive. In 1870 his health began to fail. He went to Canada and two years later he
went to Boston. By February 15, 1876 Bell had filed an application for a patent for his
improvement in telegraphy at the United States Patent office. Only two hours later Elisha
Gray of Chicago filed an application for almost the same invention.

Зразок картки читача

Name
Place of birth
Date of birth
Father
Mind
Health
Went to Canada
Went to Boston
Bell's application
Elisha's application

A.G. Bell
Edinburgh
March 3, 1847
a teacher of elocution
inventive
began to fail
in 1870
in 1872
February 15, 1876
two hours later

7). Інструкція: Ви знаходитесь у лондонському аеропорту Хітроу. Послухайте оголо-
шення і запишіть, куди летить літак, на який оголошується посадка, та номер
галереї, звідки йде посадка.

Passengers for Dublin on Flight BD 554 - this flight is now boarding at gate number
3. BD 554 to Dublin is boarding now at gate number 3.

Ключ: Dublin, 3.

8). Інструкція: Заповніть анкету, надруковану в молодіжному журналі.

1 • Surname
2. Name
3. Sex (Male/Female)
4. Date of birth
5. Country of citizenship
6. Address
7. Telephone
8. Future profession
9. Do you read our magazine regularly?
10. What section of our magazine do you

look through first: Advice, Letters,
Fashion, Stars, Sports?

2. Виберіть три тестові завдання з наведених вище. Укладіть власні тестові завдання
за аналогією до обраних. Використайте будь-який з чинних підручників англійської
мови для середньої школи.

Додаткова література
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выпускников полной средней школы //ИЯШ. - 1998. - № 4. - С. 3-10.
Державний освітній стандарт з іноземної мови (Загальна середня освіта V-IX класи
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з

ключем.
1. Основною функцією контролю є

а) оціночна
б) розвиваюча
в) функція зворотного зв'язку

2. Контроль має бути
а) об'єктивним і систематичним
б) репрезентативним і рубіжним
в) об'єктивним та індивідуальним

3. За формою організації контроль може бути
а) усним, письмовим
б) індивідуальним, груповим, фронтальним
в) поточним, рубіжним, підсумковим

4. Об'єктами контролю є
а) мовленнєві навички та вміння
б) лінгвістична та комунікативна компетенції
в) тексти для читання та аудіювання

5. Якісними показниками умінь говоріння є
а) правильність використання мовних засобів
б) обсяг висловлювання
в) наявність пауз

6. Якісними показниками вмінь аудіювання є
а) тривалість звучання фонограми
б) ступінь розуміння аудіотексту
в) уміння переказати зміст прослуханого

7. Кількісними показниками вмінь читання є
а) уміння передати зміст прочитаного
б) уміння зрозуміти підтекст
в) швидкість читання

8. Якісними показниками вмінь письма є
а) обсяг писемного висловлювання
б) кількість простих і складних речень
в) повнота відображення теми

9. Основними показниками якості тесту є
а) кількість тестових завдань
б) практичність та надійність
в) об'єктивність

10. Для організації поточного контролю застосовується
а) стандартизований лінгводидактичний тест
б) нестандартизований лінгводидактичний тест
в) стандартизований та нестандартизований лінгводидактичні тести

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:

Тема «Позакласна робота з іноземної мови»

Мета:

1.
2.
3.

Ознайомитися з основними характеристиками позакласної роботи з ЇМ,
оволодіти основними методичними вміннями, необхідними для планування
та реалізації різних видів позакласної роботи.

Завдання.
о Навчитися:

• визначати методичні вимоги до позакласної роботи;
• добирати форми та види позакласної роботи, адекватні цілям навчання;
• методично правильно планувати різні види позакласної роботи з ЇМ;
• аналізувати, робити висновки, формулювати пропозиції щодо вдоскона-

лення сценаріїв позакласних заходів;
• розробляти сценарії позакласних заходів.

Питання для опрацювання
1. Мета і принципи організації роботи з ЇМ.

• Конспекти лекцій.
• Методика ... 1999. -С. 279-281.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Гез Н.И., Ляхо-

вицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. - С. 363-366.
• Ружин Е.М., Колесник И.Г. и др. Внеклассная работа по иностранному языку в

школе. - К.: Рад. школа, 1985. - С. 5-8.
• Методика навчання іноземних мов у таблицях /За ред. С.В.Гапонової. - К.:

Ленвіт, 1999.-С. 56-58.
Опрацювавши вказану літературу, усвідомте основні завдання та методичні

вимоги до позакласної роботи з ЇМ у школі, а також різницю в організації позакласної
роботи та уроків іноземної мови.

2. Форми і види позакласної виховної роботи з ЇМ.
• Методика ... 1999.-С. 281-283.
• Методика обучения ... Вказ. праця. - С. 366-371.
• Мокроусова Г.И., Кузовлева Н.Е. Организация внеклассной работы по немец-

кому языку. - М.: Просвещение, 1989. - С. 26-28.
• Ружин Е.М. и др. ... Вказ. праця.-С. 9-11.

Визначте основні форми позакласної роботи з ЇМ і дайте характеристику кожній
з них.

До кожної форми позакласної роботи з ЇМ доберіть певні види позакласної діяль-
ності учнів, перелік яких подано нижче, і заповніть таблицю:

Індивідуальні
А

Розучування
віршів, ролей

до вистав

Групові

Б

Гурток
перекла-

дачів

Масові

В
Вечір-
свято

Об'єднуючі

Г
Літературний

клуб

Комплексні

Д
Тиждень

іноземної
мови

1) Театр ляльок 9) Шкільний поштамт
2) Секція шанувальників англійської 10) Розучування віршів, ролей до

поезії вистави тощо
3) Підготовка доповіді або повідомлення до 11) Гурток перекладачів

конференції, дискусії -12) Драматичний гурток



4) Усний журнал 13) Клуб веселих та кмітливих (КВК)
5) Ранок "В гостях у казки" 14) Вечір-свято
6) Вечір-портрет 15) Конкурс на краще читання віршів
7) Прес-конференція 16) Тиждень іноземної мови
8) Літературний клуб 17) Випуск стінгазети

Виконайте тестове завдання.
Інструкція: Заповніть пропуски. Слова для заповнення пропусків подаються в

рамці після тексту.
Г.І. Мокроусова та Н.Ю. Кузовлєва виділяють такі групи форм позакласної роботи

за 1 як 2 форми роботи, засоби 3 , 4 форми роботи; 5 форми роботи.
Конкурс, гра, олімпіада, вікторина - це _6_ форми роботи. Стінгазета, дайджест, бюле-
тень - це засоби 7 . Вечір-свято, вечір-портрет, вечір-ритуал, вечір-зустріч, ранок
казок - це 8 форми роботи. Форум, фестиваль, прес-конференція, телеміст - це

9 форми роботи.

а) змістом
б) змагальні
в) масової інформації

г) культурно-масові
д) політико-масові

3. Зміст, структура та методика проведення Тижня англійської мови у школі.
• Методика ... 1999. - С. 283-284.
• Хоменко Е.Г., Марчук Л.Т. Тиждень англійської мови в середній школі //Наук,-

метод. збірник "Методика викл. іноземних мов". - К.: Рад. школа, 1986. - вип.
15.-С. 17-21.

• Хоменко Е.Г., Овсієнко Т.П. Тиждень англійської мови в початковій школі //
Іноземні мови. - 1996. - № 1. - С. 46-50.

• Муталибов А.Ш. Неделя английского языка //ИЯШ. -1985. - № 4. - С. 96-100.
• Ружин Е.М. и др. ... Вказ. праця. - С. 47-71.

Доведіть, що Тиждень є масовою комплексною формою позакласної роботи з ЇМ.
Визначте його структуру, етапи підготовки, методику проведення.

Порівняйте плани Тижня англійської мови, запропоновані А.Ш.Муталібовим, К.М.Ру-
жин та Е.Г.Хоменко. Який, на вашу думку, план найбільше відповідає таким вимогам:
• рівномірний розподіл заходів по днях Тижня;
• пізнавальний характер тематики заходів та їх країнознавча спрямованість;
• врахування програмної тематики і вимог до розвитку навичок та вмінь усного

мовлення;
• відповідність заходів віковим особливостям учнів.
Складіть план проведення Тижня англійської мови в середній загальноосвітній школі

для 5-11 класів. Розподіліть рекомендовані нижче заходи по днях для кожного класу.

План Тижня англійської мови

День Тижня

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер

П'ятниця

Субота

Зміст роботи

Прес-конфернція (Зустріч з британськими
школярами)

Класи, які
беруть участь

усі класи
5-6

7

8

9

10-11
а) Клуб веселих і кмітливих

б) Прес-конференція (Зустріч з британськими школярами)
в) Вечір англійської та американської пісні (Дискотека)
г) Зустріч з Містером Гумором
Д) Ранок "Наші улюбленці"
е) Виставка учнівських творчих робіт (малюнки, фотографії, переклади, твори тощо).

Практичне завдання 1
Уважно ознайомтеся зі сценарієм "Клубу веселих та кмітливих", а потім перевірте
себе за тестом.

Сценарій "Клубу веселих та кмітливих"
Звучить музика. На сцену виходять дві команди: "Mice" і "Frogs".

Форма та емблеми команд відповідають їх назвам.
І. Привітання команд.

"Mice"
We think Mice
Are very nice,
Their tails are long,
Their faces are small,
They haven't any
Chins at all.
Their ears are pink,
Their teeth are white,
They run about
The house at night.
They eat things
They must not touch,
And no one seems
To like them much.
But we think mice

"Frogs"
Twenty froggies went to school
Down beside a little pool,
Twenty little coats of green,
Twenty shirts all white and clean.
"We must be in time", said they,
"First we study, then we play,
That is how we keep the rule,
When we froggies go to school."
Many, many years have passed,
Big frogs they became at last,
They had learned at school a lot,
No one lesson they forgot.
Now they sit on other logs
Teaching other little frogs:
"Early to bed, early to rise
Makes you merry, cute and wise".Are very nice

Very cute and merry.
Оцінюється: 1) виразне читання віршів; 2) відповідність форми та емблеми назві

команди.
Найвища оцінка - 5 балів.

II. Розминка.
Кожна команда одержує картку з текстом інсценівки, драматизацію якої необхідно
підготувати протягом 5 хвилин.

Картка для команди "Frogs " з текстом:
How much is two plus one?
I don't know.
Well, Alec. Fancy, I give you two dogs and then one dog. How many dogs have
you got now?
Four dogs.
Why?
Because I've got one dog already.

Картка для команди "Mice " з текстом:
Ann, give me your pen, please.
And why don't you want to write with your pen? What's wrong with it?
It makes so many mistakes.

Teacher:
Alec:
Teacher:

Alec:
Teacher:
Alec:

Nick:
Ann:
Nick:



Оцінюється: 1) правильна вимова та інтонаційне оформлення висловлювань; 2)
артистизм.

Найвища оцінка - 5 балів.

НІ. Розучування скоромовки з болільниками, поки команди готуються до показу своїх
інсценівок.

Hickety, pickety, my black cat
Hickety, pickety, my black cat
Likes to sit in my blue hat.

IV. Конкурс на кращу ілюстрацію до аудіотексту.
Командам пропонується послухати оповідання і зробити протягом 10 хвилин
малюнки до нього.

Текст для аудіювання
Two men who had come to the country for their holidays were walking in an orchard.

They saw that all the trees were bending under the heavy load of apples except one tree
on which there were no apples at all.

A small country boy was sitting near-by. They called him.
- Come here, boy. Here's a sixpence for you. Do you know why there are no apples on that

tree?
- Of course I do, sir. Because it's an oak tree.

Оцінюється: 1) ступінь розуміння прослуханого оповідання, 2) вміння передати зміст
зображальними засобами.

Найвища оцінка - 8 балів.

V. Конкурс болільників.
На магнітній дошці закріплені картки зі словами та номерами. Під картками подано
коди. Користуючись цими кодами, болільникам кожної команди необхідно протягом
2-3 хвилин скласти із слів на картках добре відомі прислів'я.

Завдання для болільників команди "Mice"
1 2 3 4

late better never than
Код: 2 1 4 3 . rf

Завдання для болільників команди "Frogs"
1 2 3 4 5 6 !А

home East West best is or
Код: 2 6 3 1 5 4.

Оцінюється: швидкість складання прислів'я (2 хв.).
Найвища оцінка - 5 балів.

VI. Музичний конкурс. і
Кожна команда виконує пісню та певні

Пісня для команди "Mice"
Stand up and look around,
Shake your head and turn around,
Stamp your feet upon the ground,
Clap your hands, and then sit down.
Stand up and look around,
Shake your head and turn around,
Stamp your feet upon the ground,
Clap your hands, and then sit down.

рухи відповідно до змісту цієї пісні. ,

Пісня для команди "Frogs"
Step, step, clap, clap
Step, step, clap, clap. £•
Turn yourself around, Т
And then you clap, clap, clap/
Bend and clap, clap.
Bend and clap, clap.
Hands up. Clap, clap.
Hands up. Clap, clap. ,Л

Refr.

Refr.

fcr
P§FffФ, —

аи Hfc 1 — a1 e

^

Refr. Hands out. Clap, clap.
Hands out. Clap, clap.

Refrain

stand up and toofc a-round, Shake youf head and fu/n enwfld
f ' '

£3

Ш
Step, step, с/ар, с/ар. step step с/ар сир

O j J f j Д
Stimpyourtnt upon ff>« ground. Cltpyour bands, end tfienj/fetown. Turn yourself around, And then you clap dap clap

Оцінюється: 1 ) правильність вимови; 2) відповідність рухів словам пгсні та її мелодії.
Найвища оцінка - 6 балів.

VII. Конкурс капітанів.
Капітани по черзі пропонують один одному загадки. Члени команд можуть допо-
могти своєму капітану, якщо у нього виникають труднощі з відповіддю.

Загадки для капітанів команд
"Frogs"

1. Why do we all go to bed? (Because
the bed doesn't come to us).

2. Which runs quicker, the heat or the
cold? (Heat. Because you can catch
cold).

3. A hundred shirts and all without but-
tons. (A head of cabbage).

"Mice"
1. What is the longest word in the English lan-

guage? (Smiles. Because there is a mile
between the first "s" and the last "s").

2. What is the quickest letter in the English al-
phabet? (R. Because it is always first in race).

3. What house has many people inside, but
neither windows nor doors? (A cucumber).

Оцінюється: 1) правильність відповідей; 2) кмітливість та ерудиція капітанів.
Найвища оцінка - 5 балів.

VIII. Домашнє завдання.
Команди інсценують уривки з книги Марка Твена "Том Сойєр", які вони підготували
заздалегідь.
Оцінюється: 1) правильність вимови; 2) артистизм; 3) реквізит до інсценівок.
Найвища оцінка - 10 балів.

Інсценівка команди "Mice"
Tom Whitewashes the Fence.
Characters: Aunt Polly

Tom Sawyer '
Ben Rogers
Jim Hollies

(Tom appears with a bucket of whitewash and a long-handled brush. He begins white-
washing the fence. Then Jim comes out of the gate, singing a song. He has a bucket in
his hand).

Tom: Say, Jim, I'll fetch the water if you'll whitewash a little.
Jim: I can't, Master Tom. Old missis told me to go and get the water and not to stop with

anybody. She said: "If Tom asks you to whitewash, go along and mind your own
business".

Tom: Oh, never mind what she said, Jim. That's the way she always talks. Put the bucket
here. I'll be in a minute. She won't ever know.

Jim: Oh, don't, Master Tom. Don't pull the bucket. Please don't, Tom. (Tom pulls the
bucket and Jim pulls it back.)



Torn- Jim I'll give you a white marble. (Jim hesitates). White marble, Jim.
Jim- That's a wonderful marble. But, Master Tom, I am awfully afraid of the old missis ...

(Jim puts down his bucket and takes the brush to whitewash. In another moment
Aunt Polly enters, a slipper in her hand and triumph in her eyes).

Aunt Polly Well what are you doing here, Jim? (Strikes him with the slipper, Jim takes his
bucket and runs away. Tom begins to whitewash. Aunt Polly goes away smiling.
Enters Ben Rogers eating an apple. Tom pays no attention to Ben).

Ben: Hello, old chap.
Tom' Why it's you, Ben, wasn't noticing you.
Ben: Say, I'm going for a swim. Don't you wish? But of course, you'd ratherwork, wouldn't

you? (Tom looks at the boy).
Tom: What do you call work?
Ben: Why, isn't that work? (Tom resumes his whitewashing).
Tom: Well! maybe it is, and maybe it isn't. All I know, it suits Tom Sawyer.
Ben- Oh, now you don't mean to say that you like it?
Tom (continuing to whitewash): Like it? Well, I don't see why I - shouldn't like it. Does a

boy get a chance to whitewash a fence every day? (Ben stops eating his apple,
watches Tom's every move and gets more and more interested).

Ben: Say, Tom, let me whitewash a little.
Tom: Oh, no. I think it won't do, Ben. You see, Aunt Polly is awfully particular about this

fence. It must be done very carefully. I think there is only one boy that can do it.
Ben: Is that so? Oh, let me try a little. I'd let you, if I were you, Tom.
Torn- Ben, I'd like to, but Aunt Polly... Well, Jim wanted to do it, but she wouldn't let him.
Ben: Oh, Tom, let me try. I'll be careful. I'll give you my apple. (Tom gives up the brush

and takes the apple. Ben begins to whitewash.)
Інсценівка команди"Ргодз"

Tom Doesn't Want to Go to School,
Characters: Tom Sawyer

Sid, his younger brother
Aunt Polly
Mary, a servant

(Two boys are sitting at the table. Tom is reading a book. Sid is drawing something.
Tom drops his book, stands up and goes up and down. Then he stops, thinks a little
and smiles in a cunning way. Then the expression on his face changes as if he had an
awful toothache. He groans).

Tom: Sid, oh Sid.
Sid (continuing to draw): Yes? ' ' ' e }
Tom: Oh, Si-i-id... ./ ,;

Sid (coming up to Tom): Tom, I say, Tom.
Tom: 0-O-oh.
Sid: What is the matter, Tom? (He shakes Tom and tries to look into his face).
Tom: Oh, don't, Sid. Don't shake me.
Sid: Why? What is the matter, Tom? I shall call Aunt Polly. ;,
Tom: I forgive you everything, Sid, when I am dead.
Sid: Oh, Tom, you are not dying.
Tom: I forgive everybody, Sid. Tell them so. (Sid runs away for Aunt Polly).
Sid: Oh, Aunt Polly, come. Tom is dying.
Aunt Polly (entering the stage): Dying?
Sid: Yes, come quick.

Aunt Polly: Nonsense, I don't believe it. (She comes up to Tom). You, Tom! Tom, what is
the matter with you, child?

Tom: Oh, Auntie, my tooth.
Aunt Polly: Your tooth? And what is the matter with your tooth? ;
Tom: It is loose and aches awfully.
Aunt Polly: Now don't you begin groaning again. Sit down. Open your mouth. Well, you

are right. Your tooth is really loose. Mary! (Aunt Polly calls her servant Mary, who
enters).

Mary: Yes, Ma'am?
Aunt Polly: Please, bring me a thread and a candle.
Mary: Yes, all right, Ma'am. (Tom gets up quickly).
Tom: Oh, please, Aunt Polly, don't pull it out. It doesn't hurt me now. I shall go to school.

(He tries to gather his books and put them into his bag).
Aunt Polly: Oh, Tom, so all this was because you didn't want to go to school!

IX. Підсумки конкурсів.
Поки журі підраховує остаточну кількість балів кожної команди, учасники КВК та
болільники виконують пісню "Bonanza" (цю пісню необхідно розучити з учнями до
проведення КВК).

"Bonanza"
Words and music by Jay Livingston and Ray Evans
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We got a right to pick a little fight, Bonanza.
If anyone fights anyone of us
He's gotta fight with me.



We're not a one to saddle up and run, Bonanza.
Anyone of us who starts a little fuss
Knows he can count on me.
One for Four, Four for one
This we guarantee.
We got a right to pick a little fight, Bonanza.
If anyone fights anyone of us
He's gotta fight with me.

Таблиця реєстрації результатів КВК
(заповнюється журі протягом гри за результатами кожного конкурсу), !

І

Сума балів

Перевірте за тестом, чи вмієте ви аналізувати сценарій

Інструкція: Визначте правильну відповідь.
1. Сценарій розраховано на учнів віком 12-13 років.

а) так б) ні
2. Зміст сценарію відповідає тематиці для навчання усного мовлення, яка визначена

програмою з ЇМ для середніх загальноосвітніх шкіл.
а) так б) ні

3. Сценарій пропонує різноманітні конкурси, які сприяють не тільки удосконаленню
навичок та вмінь іншомовного спілкування учнів, але й розвитку їх індивідуальних

можливостей.
а) так б) ні

4. У сценарії визначено місце ведучого та його роль.
а) так б) ні

5. Сценарій передбачає зворотний зв'язок, тобто участь в конкурсах КВК болільників

команд,
а) так б) ні

6. У сценарії описаний повний реквізит, який забезпечує проведення конкурсів.

а) так б) ні
7. Сценарій включає спеціальну таблицю для обліку результатів кожної команди в

різних конкурсах,
а) так б) ні

Підсумки тестування
Якщо ваш результат дорівнює п'яти "Так" (1а, 2а, За, 5а, 7а), то:

1) ви ретельно вивчили запропонований сценарій; , ?
2) ви умієте аналізувати сценарій позакласного заходу.

Практичне завдання 2
Використовуючи рекомендовану літературу та матеріали, які подано нижче, розро-
біть сценарій вечора, присвяченого Дню Матері. У сценарії необхідно визначити

- час і місце проведення вечора;
- кількість учасників;

- оформлення приміщення, сцени, де має відбутися вечір;
- реквізит, необхідний для виконання пісень, віршів, інсценівок;
- роль ведучого вечора та його слова;
- прийоми, які зможуть забезпечити активну участь глядачів у програмі вечора.

Література для опрацювання (основна)
- Burlakova A.P. International Women's Day //ИЯШ. - 1973. - № 1. - С. 113-118.
- Губницкая И.А. Стихи и песни на уроках английского языка //ИЯШ. - 1981.

- № 2. - С. 53-55.
- Мокроусова Г.И., Кузовлева Н.Е. Организация внеклассной работы по не-

мецкому языку. - М.: Просвещение, 1989. - С. 120-128. '

Матеріал для використання
А. Вірші

1) Only One Mother (by G. Cooper)
Hundreds of stars in the pretty sky;
Hundreds of shells on the shore together;
Hundreds of birds that go singing by; ii!'
Hundreds of bees in the sunny weather. к"
Hundreds of lambs in the purple clover; v
Hundreds of butterflies on the lawn,
But only one mother the wide world over. >:

2) My Mother '"
The first pupil: Who fed me when I was a child

And hushed me in her arms so mild?
All together: My mother.
The second pupil:Who sat and watched my childish head,

When sleeping in my little bed?
All together: My mother.
The third pupil: When pain and sickness made me cry,

Who looked upon my heavy eye?
All together: My mother. w
The fourth pupil: Who dressed my doll in clothes so gay,

And taught me often how to play? -
All together: My mother.
The fifth pupil: Who ran to help me when I fell,

And would some funny stories tell? • > "
All together: My mother. r ; •
The sixth pupil: And can I ever stop to be ' • <

So loving and so kind to thee, ? • >
Who was so very kind to me,
My mother?

All together: And when you are sick and old and grey,
My healthy arm shall be your stay, rr
And I will calm your pains away, ;:
My mother. '•:; • ,

3) When Mother Says '
When Mother says
Attend to me
Don't stamp or sigh or scold:
It's better far

>..



As you will see
To do as you are told!
For in the sun
Or in the rain
And in the heat or cold,
For up the lane
And down the lane
To do as you are told.

4) Which Loved You Best
"I love you, Mother", said little John;
Then, forgetting his work, his cap went on,
And he was off to the garden-swing
And left her the water and wood to bring.

"I love you, Mother", said daughter Nell;
"I love you better than I can tell";
Then she teased and pouted full half the day
Till her mother was glad when she went to play.

"I love you, Mother", said little Fan;
"Today I'll help you all I can,
How glad I am school doesn't keep!"
So she rocked the baby till it fell asleep.

Then stepping softly, she took the broom
And swept the floor and cleaned the room;
Busy and happy all day was she,
Helpful and merry as child could be.

"I love you, Mother", again they said,
Three little children going to bed.

Who do you think how Mother guessed,
Which of them really loved her best? -̂

5) More Sacred Than All Other '»'•• й; "к -i!

The noblest thoughts we can claim, .-fcertv.-.i -•> !л
The noblest words we can frame,
Unworthy are to praise the name, *~ |!" ."'
More sacred than all other -
The blessed name of "Mother". '

Б. Пісні
1) My Mother's Day Basket (Words and Music by Clyde Strathmoore)
Amidst the thorns upon a vine,
A delicate rose was there entwined.
I saw this rose and swiftly knew
T'was just the one to give to you.
I gathered leaves and flowers too,
Then made this basket just for you.
For each bright flower's here to say
My wish for you: Happy Mother's Day.
2) Spring-Cleaning (Words and Music by Rosemary Dawson)
Sweeping, sweeping,
We must do the sweeping.
We must get it clean,
No dirt must be seen,

T'waa.lust th

While Mother is still sleeping.
Dusting, dusting,
We must do the dusting,
No specks must be seen,
We must get it clean,
While Mother is still sleeping.
Polishing, polishing,
We must do the polishing.
We must get a shine,
A beautiful shine,
While Mother is still sleeping.
Now the house is clean and bright
Not a speck of dirt in sight.
We have cleaned it all away.
No more work until another day.
Wake up, wake up, Mother, do.
Come and see what we've done for you.

3) Helping Mother
Help your mother set the table
With a knife and fork and spoon,
Help your mother set the table
Ev'ry afternoon.
Help your mother clear the table,
Take the knife and fork and spoon,
Help your mother clear the table
Morning, night and noon.

4) Mother's Day
I like the way you look,
I like the way you cook,
Now what I really want to say is:
"Happy Mother's Day."

Lightly
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В. П'єса
John Grumlie (Adapted from Alice Very) ; ;n; :
Characters: John Grumlie . •

Jennie, his wife "t
Jock, Mary, Jean, Baby Nan - their children
Rover, the dog

Setting: A farmhouse kitchen. (The curtain rises. Enter, one by one, John Grumlie, button-
ing his overalls, Jennie, carrying Baby Nan, whom she sets down on the floor, and
other children, partly dressed and carrying dresses, coats and shoes, etc.)

John (crossly): Where's my breakfast?
What d'ye say? > <к. t
I have work to do today!

Jennie (sweetly): Yes, I know
You've work to do. ••, <
Maybe I am busy too.

John: As sure as the moon is up in the sky
And the leaves are on the tree,
I can do more work in a single day
Than you can do in three.



Jennie: If you can do my work, John,
And do it well right now,
Then you may stay at home, John,
And I'll go and plow. (Puts on kerchief, jacket, etc.)

Jock: Will Father stay
With us today?

Baby Nan: Is Mother going out to play?
Jennie: Mother is going

Out to plow,
So mind your daddy, dear,
And what goes on
While I'm away
I wish what I could hear. (Exit)

Baby Nan (crying): Oo-oo-ooo.
Jock: What' s wrong with you?
Mary: Baby's hungry.
Jean: I am too.
John (tying on apron): Let Jock go out

And milk the cow,
And Mary sweep the floor.
I'll get you such
A breakfast now
As you never ate before.

Jock. I don't know how
To milk the cow.

Mary: I don't know how to sweep.
Jean: Oh, Mother did it

Hours ago,
While you were all asleep.

Jock: Mother washes Baby's face
And tells us what to wear.

Mary: Mother helps us button and lace.
Jean: And mother braids our hair.
John (making fire): I have no time,

I'm busy now.
What foolish things you say.
You'll dress yourselves
Or do without
When Mother is away. (Children put on clothes some back to front, some inside
out, some buttoned crookedly, etc.)

John (on knees, blowing fire): I've blown and blown
Till I'm fit to burst!
Why doesn't the fire go?

Jock: Mother puts in
The papers first
And lays the kindling so. (Takes wood out, scattering ashes about, and show5

John how to build fire).
Jean (trying to lace up her shoes): Daddy, I can't ic

Lace up my shoes.
Mary: Neither can Baby Nan.
John: Try it!

What have you got to lose?
Where did she put that pan?

Mary (showing pot already on fire): Here's the pot
And the water in it.
It'll be hot
In half a minute.

John (pouring in oatmeal by handfuls): Now breakfast will be
Ready soon.
It's easy to cook, I've found.

Jock: But Mother does it
With a spoon
And stirs it round and round.

Jean: And Mother always
Skims the cream
And puts it out to cool.

Mary: And Mother packs
The lunches up
And gets us off to school. ol

John: Your mother-well,
But I'm your dad...
Why are you saying things
Like that?

Rover (offstage): Woof, woof, woof!
Jock: I'll go and feed Rover. (Jock fills bowl with milk and sets it on the floor, then lets

Rover in).
Jean: Father, the oatmeal is boiling over. (Jo/in and children run to grab pot. John gets

it and starts ladling out into bowls on table. Baby Nan creeps to Rover's dish
and drinks milk).

Mary: Look.
Jock: At what?
Mary (pointing): She took his cup.
Jock: You ate all

Rover's breakfast up.
Jean: Stop it, stop it,

Baby Nan.
Mary: Drop it, drop it,

Baby Nan.
John (setting pot on floor and putting Baby in chair): Sit down, sit down,

And eat it up
Before it all gets cold. (Children start eating but put down spoons with wry faces).
Why such a face?

Mary: It makes me ill.
John: You do as you are told. -
Jean: It's no good, Daddy.
John: Eat up! »

I've heard enough from you.
And don't you dare
To open your mouths
Until you all are through. (Children close their mouths tightly and pretend to eat.
John jumps up, but falls over the pot, spilling oatmeal. Rover laps it up.)

John (rubbing leg): Now who the devil



Left that pan?
I nearly broke my head!

Jennie (singing offstage): With a fal de lal
Lai de ral lal,
Fal lal lal lal lal la!

John: Tell Mother to come
As soon as she can
for I'm nearly dead! (Children run to open door. Enter Jennie).

Mary: Oh, Mother, come quick. We need you!
Jean: And Daddy needs you too!
Baby Nan: Don't go away and leave us!
Jock: Stay home, whatever you do.
Jennie (laughing): Well, how do you like

Your work, John?
Or maybe you'd rather plow?
Or would you like to stay at home
And be a housewife now?

John: No, no, my dear!
You know too well
What should be done
And how.
You stay at home
And as for me,

уз I'd better go and plow! «VotU-M1

Один із можливих варіантів організації цих матеріалів у сценарії вечора: А-1, Б-1,
А-2, А-3, Б-3, А-4, В-1, Б-2, А-5, Б-4

Додаткова література
» Белахина Л.С. Конкурсы по иностранным языкам//ИЯШ. -1976. -№4. -С. 131-134.
» Бігич О.Б. Конкурс на кращого знавця англійської мови як форма виховного заходу

під час педагогічної практики //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С. 58-60.
» Бражник И.О. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іспанської мови на

середньому ступені загальноосвітньої школи //Іноземні мови. - 1998. - № 1. - С. 18-
22.

• Бубновская Т.А. Вечер, посвященный В.Шекспиру //ИЯШ. - 1999. - № 2. - С. 73-77.
• Булаева Л.А. Праздник "Halloween" в гимназии //ИЯШ. - 1999. - № 5. - С. 57-63.
• Бурдакова О.П. Сценарий вечера, посвященного жизни и творчеству Г.У.Лонгфелло

//ИЯШ. - 1998. -№ 1-2. - С. 55-58; С. 61-63.
• Гапонова С.В. Навчальні матеріали до теми "Міжнародні відносини" //Іноземні мови

-1998.-№ 4.-С. 21-32.
• Иванов В.Г. Игра КВН для учащихся IV кл. //ИЯШ. - 1982. - № 1. - С. 104-106.
• Карміна Л.М. КВК- один з найефективніших видів позакласної роботи з англійської

мови //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С. 61-63.
• Можайко Т.М. Турнир знатоков английского языка //Іноземні мови. - 2000. - № 1. -

С. 64-65.
• Руда Ю.В. І Know Everything //Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С. 60-61.
• Семенова Л.Н., Коренькова Л.В. Сценарий литературного вечера "Пушкин и Байрон"

//ИЯШ. -№ 1-3. - С. 62-65; С. 63-68; С. 59-61.
• Степанченко Т.Г., Антоновська A.M. Навчальні матеріали до теми "Україна" //Іноземні

мови.-1998.-№ 4.-С. 17-21.

Тарасенко М.В. Сценарій позакласного заходу з екологічних проблем //Іноземні мови.
-1999. ~№3. -С. 17-21.
Хоменко Е.Г., Жемейцева Г.Г. Everything about Halloween //Іноземні мови. - 2000. -
№3.-С. 61-71.
Хоменко Е.Г. Children's Party//Іноземні мови. - 1998. - № 3. - С. 18-23.
Murphey T. Music And Song. - Oxford University Press, 1996. - P. 69-102.
Ur P. A Course in Language Teaching. - Cambridge University Press, 1997. - P. 274-286.
Wessels Ch. Drama. - Oxford University Press, 1995. - P. 110-134.
Статті з журналу «Іноземні мови».
Статті з журналу «Иностранные языки в школе».

Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте правильну відповідь і запишіть її. Порівняйте свою відповідь з ключем.

1. Участь у позакласній роботі є
а) обов'язковою для всіх учнів
б) обов'язковою для кращих учнів
в) добровільною

2. Позакласна робота з ЇМ проводиться
а) за спеціальною програмою ||f
б) за планом методичного об'єднання вчителів ЇМ
в) без будь-якого плану •

3. Основна мета позакласної роботи з ЇМ полягає -
а) в подальшому удосконаленні практичного володіння учнями іноземною мовою
б) В РОЗВИТКУ ОСОбИСТОСТІ УЧНЯ ;ї

в) в естетичному вихованні учнів , <
4. Визначальною рисою позакласної роботи з ЇМ є Г

а) навчання видів мовленнєвої діяльності -kt

б) використання іноземної мови як засобу спілкування
в) формування творчих стосунків між учнями та вчителями

5. Характерною методичною вимогою до позакласної роботи з ЇМ є
а) використання пізнавальних навчальних матеріалів
б) посильні завдання
в) цікавий зміст матеріалів і яскравість форми ё

6. Інтерес учнів до позакласної роботи значною мірою залежить від
а) організованості й дисциплінованості учнів
б) системи прийомів, які спонукають до спілкування
в) можливості спілкування в атмосфері святковості, невимушеності тощо

До основних організаційних принципів позакласної роботи відносять
а) принцип ситуативності < <> •-.•< ^w..r-
б) принцип масовості
в) принцип наступності ; ;'"У--"

8. Позакласна робота за організаційно-струІігГурною ознвймо буває
а) масово-груповою ^ ' •'
б) індивідуальною ч •:;= •-•>.-, ;••'
в) груповою „ ,

9. Позакласна робота за змістом поділяється на . - ; '
а) культурно-масову ,і
б) культурно-змагальну

7.



в) індивідуально-масову
10. До заходів культурно-масового характеру відноситься

а) прес-конференція
б) вечір-свято
в) фестиваль

Опрацювавши тему, запишіть запитання, які б ви хотіли з'ясувати з викладачем:
1.
2.
3.

Ми бажаємо вам успіхів під час зимової екзаменаційної сесії і відмінного скла-
дання іспиту. Пам'ятайте, що •

Fortune fit У ours the brave.

ВАША РОБОТА ПІД ЧАС ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Як ви вже знаєте, протягом цієї сесії ви візьмете участь у двох останніх практич-
них заняттях:

н «Планування уроків ЇМ на початковому ступені».
н «Планування уроків ЇМ на середньому і старшому ступенях».
Таким чином програму курсу методики викладання іноземної мови буде вичер-

пано і ви складатимете іспит з цієї важливої дисципліни.
Не забудьте також обрати тему курсової або бакалаврської роботи з методики

викладання іноземної мови і зареєструвати її у викладача чи у методиста факультету
заочного і вечірнього навчання чи екстернату. Курсова або бакалаврська робота має
бути захищена протягом літньої екзаменаційної сесії.

Отже пригадайте наші поради щодо підготовки до практичних занять і починайте
працювати.

•*

Підготовка до практичних занять
Тема «Планування уроків ЇМ на початковому ступені»

Мета: Ознайомитися зі змістом, завданнями та методикою роботи вчителя на
початковому ступені навчання ЇМ в середній школі.

Завдання.
а Навчитися:

- аналізувати зміст і структуру навчально-методичних комплексів для почат-
кового ступеня з метою вивчення та осмислення представлених моделей
навчального процесу і вимог, які вони висувають до особистості вчителя та
учнів у процесі реалізації цих моделей на початковому ступені;

- орієнтуватися у навчально-методичних комплексах для кожного класу, у прин-
ципах розподілу та організації навчального матеріалу в підручниках, книжках
для вчителя та інших компонентах НМК по кожному циклу уроків за темою;

A-
• планувати уроки ЇМ з урахуванням цілей, задач, особливостей змісту і кон-

кретних умов навчання на початковому ступені.
>!

План обговорення
1. Цілі та зміст навчального процесу на початковому ступені.

• Конспект лекції.
• Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи.
• Методика ... 1999. - С. 229-231.
• Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Гез Н.И., Ляховиц-

кий М.В., Миролюбов &А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. - С. 325-327.
Опрацювавши вказану літературу, назвіть фактори, які зумовлюють необхідність

поділу загального курсу навчання іноземної мови на певні етапи (ступені); розкрийте
основні цілі та зміст навчання на початковому ступені.

2. Особливості уроків ЇМ на початковому ступені.
• Методика ... 1999. - С. 223-224.
• English through Communication. Книжка для вчителя, 5 і 6 кл. /Кол. авторів під

керівн. Скляренко Н.К. - К.: Освіта, 1996; 1997.
• Плахотник В.М. Навчання іноземних мов у середній школі: Концепція та її

реалізація //Іноземні мови. - 1995. - № 1. - С. 9-13.
• Старков А.П. Книга для учителя. 5 кл. - М.:Просвещение, 1991.-С. 3-14.

Опрацювавши вказану літературу, розкрийте специфіку організації навчального
матеріалу та навчального процесу на початковому ступені, прийоми роботи над
мовним та мовленнєвим матеріалом, роль фонетичної зарядки та її місце у структурі
уроку ЇМ на цьому ступені.

3. Аналіз змісту і структури підручників англійської мови для початкового ступеня.
• Англійська мова у спілкуванні. Підручники для 5 і 6 класів середньої школи /

Кол. авторів під керівн. Скляренко Н.К. - К.: Освіта, 1996; 1997.
• Плахотник В.М., Мартинова РЮ. Англійська мова. Підручники для 5 і 6 класів

середньої школи. - К.: Освіта, 1995; 1996.
• Клементьева Т.Б., Монк Б. Счастливый английский. Учебник для 5-6 классов

средней школы. - М.: Просвещение, 1993.
Ознайомтеся з цими підручниками, проаналізуйте організацію навчальних мате-

ріалів: кількість циклів уроків, на скільки уроків розрахований кожний цикл, які вправи
входять до кожного циклу, співвідношення вправ в одному циклі для навчання різних
аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності, способи систематизації лексичного
та граматичного матеріалу (списки лексичних одиниць, граматичний коментар тощо),
наявність і характер текстів для читання та аудіювання. Сформулюйте практичні
цілі одного уроку в кожному підручнику.

1
Ділова гра

Ознайомтесь із запропонованим планом-конспектом уроку у 5 класі і визначте,
чого повинні навчитися учні на цьому уроці та які прийоми роботи забезпечують
реалізацію практичної та розвиваючої цілей. Розіграйте окремі фрагменти цього
уроку на практичному занятті з методики.

2. Розробіть план-конспект уроку у 5 або 6 класі за одним із чинних підручників
англійської мови. Підготуйтеся до "захисту" вашого плану-конспекту.



План-конспект уроку для ознайомлення
(Англійська мова у спілкуванні: підручник для 5 кл. середи, шк. /Кол. авторів під

керівн. Скляренко Н.К. - К. Юсвіта, 1996. - Цикл 4, § 3. - С. 110-114).

Тема уроку «My House». t

Цілі уроку .
Практична: 1) Навчити учнів вживати нові лексичні одиниці на рівні ДЄ

"запитання-відповідь".
2) Навчити учнів читати слова із буквосполученням ou, ow.
3) Навчити учнів одержувати інформацію з прочитаного тексту.

Освітня: Прилучати учнів до культури мови, що вивчається; розширювати

їх філологічний кругозір.
Розвиваюча: Розвивати пам'ять, увагу, мислення учнів та мовленнєві здібності.
Виховна: Виховувати охайність, ввічливе ставлення до оточуючих.

Обладнання уроку: Фонограма вірша, малюнки, картки зі словами, схема-малюнок

будинку, плакат із текстом.
Схематичний план уроку

1. Початок уроку. Організація класу. Бесіда з черговим.
Повідомлення цілей уроку 2 хв

2. Фонетична зарядка ^ хв

3. Розповідь Малюка про свій дім З хв

4. Навчання розпізнавання нових ЛО 3 хв

5. Фонетичне опрацювання нових ЛО ° хв

6. Бесіда за темою "Kid's House" ° хв

7. Навчання читання слів з буквосполученнями ou, ow 5 хв.
8. Виконання тесту перехресного вибору 5 хв.
9 Читання казки "The Kitten and the Mouse" 5 XB

7 YR. 10 Виконання післятекстових вправ
* 1 YR11. Пояснення домашнього завдання ' AD

12. Підведення підсумків уроку, оцінювання " хв

13. Завершення уроку хв

Хід уроку

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

Етап 1. Початок уроку.
Організація класу.
Бесіда з черговим.

Мета: Повідомлення
цілей уроку.

Прийом: Вступне сло-
во вчителя, бесіда
з учнями.

Етап 2. Фонетична за-
рядка.

Мета: Удосконалення
вимови структури
There is/are.

Т: Good r, тпіпд, kids. I'm glad to see you. How are you, Oleg/O'-a/
Sasha ? I hope you are well. Is anybody absent? Why :o .,e
(she)::. ,ent? Thank you. Well, let's start our lesson. We з з а
lot of jrk to do. We'll learn the poem, speak about Kid'? h >' '
and .sad an interesting tale.

T: I like the poem Karlsson composed for Kid. What abci y0u?
Shall we recite it?
First say each line after me.

T-CI: This is the key of the kingdom. In that kingdom there is a city
Etc. (Seep. 104).

на ключові слова.

Прийомі: Повторення
хором за вчителем.

Прийом 2: Розучуван- T: Here are the key words and the scheme wniru

ня вірша з опорою learn the poem.
На дошці написані слова:

the kingdom a city
a town a street
a lane a yard
a house a room
a bed a basket
flowers

а також подана схема:

help you to

in/on that... there is/are ...

Етап З. Розповідь Ма-
люка про свій бу-
динок.

Мета: Розвиток умінь
аудіювання, семан-
тизація нових ЛО.

Прийом 1: Слухання
розповіді Малюка з
опорою на малю-
нок (с. 100).

T: You weren't at Kid's place. And I am sure you want to know about
the place where Kid lives. So Kid will tell you about his house and
show the plan of it.

Kid: We've got a five-roomed house. There's a sitting-room, a dining-
room, a bedroom, a nursery and Daddy's study. Besides we've got
a kitchen and a bathroom. Let's start with the nursery. There is a
toy-box by the window. There is a bed and a desk. Let's go to the
study. There are two bookcases there. There are a lot of book-
shelves, too. Let's go to the sitting-room. There is no wall unit in
our sitting-room. There is a big carpet on the floor. There is a fire-
place. We like to sit by the fireplace and to watch TV. There are
some armchairs and a sofa in the sitting-room too. Let's go to the
bedroom. There is a big wardrobe and two beds in the bedroom.

Етап 4. Навчання розпі- T: Let's play a game. Stand in a line in front of me. If I name a room
знавання нових ЛО. in Kid's house, step forward. If I name a piece of furniture, stand

still. If you make a mistake, step backwards.Мета: Навчити учнів
розпізнавати нові Т:
ЛО на слух.

Прийом: Гра "Stand
in a line...".

Етап 5. Фонетичне Т:
о п р а ц ю в а н н я
нових ЛО. Т:

Мета: Удосконалення СІ:
навичок вимови.

Прийом 1: Хорове та
і н д и в і д у а л ь н е
повторення нових
Л О за вчителем.

Прийом 2: Гра "First T:
take a picture then
say what you can Pr

see in it" P2:

a bathroom, a bedroom, a table, a sofa, a sitting-room, an arm-
chair, ... . Etc.

Loc, at the picture on page 100. I'll name the rooms and the
thin;. - ' thorn, you'll say afte,
a i, "nc-,?>yr,., , .,,,. :- .
a sitting-mam,... Etc. •;,

There are a lot of pictures on my desk. First take a picture, then
show it to the class and say what you can see in it.
(малюнок із зображенням, крісла) an armchair.
(малюнок із зображенням шафи) a wardrobe .... Etc.



Етап 6. Бесіда за те-
мою "Kid's House".

Мета: Розвиток умінь
усного мовлення.

Прийом: Відповіді на
запитання.

Етап 7. Навчання чи-
тання слів з букво-
сполученнями ои,
OW.

Мета: Удосконалення
навички техніки
читання.

Прийом 1: Читання
слів на картках за
вчителем.

Прийом 2: Пояснення
правила читання
буквосполучень
OU, OW.

Прийом 3: Читання
слів і речень (впра-
ваба.С. 111-112).

Т: Alice anH Will1- haven't heard "V ; ' . about his house. But
they woulo like to know ev^rytning •:. . \id's house. Can you
answer their questions?

Willie: Has Kid's family got a house or a flat?
P,: A house.
Alice: How many rooms are there in Kid's house?
P2: There are five rooms in Kid's house.
Willie: What kind of rooms are there in Kid's house?
P3: There is a sitting-room, a dining-room, a bedroom, nursery and

Dad's study in Kid's house. Etc. (Див. вправу 3, c.111).

Т: Look at the card with the word. Read the words after me:
T: house
Cl: house
T: town
Cl: town etc.

T: Які звуки ви почули у словах house, town?

P,
Етап 8. Виконання Т:

тесту перехресного
вибору.

Мета: Перевірити рі-
вень сформованос-
ті вміння співвідно-
сити графічний об-
раз слова з його
транскрипцією.

Прийом: Співвідне-
сення графічного
образу слова з йо-
го транскрипцією.

Т: Отже буквосполучення ou, ow вимовляються однаково подвій-
ним звуком (дифтонгом) [аи]. Дивіться на табличку:

ou- out
[аи]:

ow- now

Read the words with the letter combinations ou, ow.
house, mouse, now, brown.

: out, about, clown, loud, town. й

; This is a small house.
: Little mouse, run into the house

Let's have a test. Youe rouici гл
ing.

Test
Match a word and its phonetic spelling.

Etc.

: ; ̂ ord ana its phonetic spell-

1)
2)
3)
A)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

mouth
month
out
up
mouse
mice
clown
clever
down
come

.-.'Г

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
І)

[kAm]
[daun]
[mau6]
[ тлпв]
[aut]
[ klev3]
[API

[mans]
[mais]
[klaun]

Етап 9. Читання каз-
ки "The Kitten and
the Mouse".

Мета: Розвиток умінь
читання.

Прийом 1: Читання
слів за вчителем.

Прийом 2: Читання
тексту про себе.

Етап 10. Виконання
післятекстових
вправ.

Мета: Перевірити
розуміння прочи-
таної казки.

Прийом 1: Вибір ре-
чень, що відпові-
дають змісту казки.

Прийом 2: Лаконічні
відповіді на запи-
тання.

Прийом 3: Завер-
шення речень за
змістом казки.

Етап 11. Завдання
додому. Пояснен-
ня завдання. За-
пис на дошці та в
щоденниках.

Етап 12. Підсумки
роботи. Оцінюван-
ня.

Етап 13. Завершення
уроку.

T: Today you'll read your fir- dljsn. |fs called "The Kitten
and the Mouse". P 7,*ter me
yaru.

Cl: yard ..., etc. (Слова див. на С. 112,.

Т: So you can read the tale.

T: Now we'll check how well you understand the tale. Which of the
following sentences are true to the tale? Read them aloud. (Вправа
7,С. 113).

^ The kitten runs after the mouse. Etc.

T:

Give laconic answers to the questions.
Where does the kitten see the mouse?
In the yard.

Etc. (Вправа 8, C. 113).

Complete the sentences from the tale "The Kitten and the Mouse".
(Вправа 9, C. 113-114).
The mouse says, "I do not want to play with you". Etc.

Your homework for the next lesson is:
1) Запишіть речення у потрібній послідовності відповідно до
змісту казки (Вправа 9, С. 113).
2) Вивчіть напам'ять вірш "This is the key of the Kingdom" (Див.
С. 104).

• . .-.,.,,'ve •/. jrk'i'c* very well. Sasha, O-'ga wei.- *уд^ve at
the .asson. They get .... Oleg, Igor, Petro, ... made some mis-
takes. They get....

Thank you for your work. See you next time.

Key: Ic, 2d, 3e, 4g, 5h, 6І, 7j, 8f, 9b, 10a.
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: 3 поданих нижче тверджень виберіть тільки ті, які характеризують навчаль-

ний процес з іноземної мови на початковому ступені. Порівняйте свою
відповідь з ключем.

І, 1. Формуються слуховимовні, лексичні, граматичні та орфографічні навички.
2. Поряд з усним мовленням провідним видом мовленнєвої діяльності стає читання.
3. Учні повинні навчитися сприймати на слух усне повідомлення тривалістю до 1

; ХВИЛИНИ.

4. Учні повинні робити невеликі повідомлення - не менше 6 фраз.
5. Для оволодіння говорінням учні вчаться робити повідомлення у формі розповіді,

резюме, коментаря і брати участь у бесіді, поєднуючи обмін репліками з розгорну-
тими повідомленнями.

6. Учні оволодівають звуковою та графічною системами мови, найбільш поширеними
граматичними явищами та словником, що засвоюються активно.

7. Поряд з художньою літературою для читання використовуються науково-популярні
та суспільно-політичні тексти.

8. Ставиться завдання оволодіти технікою читання вголос і мовчки з повним розумін-
ням змісту тексту.

9. Учні повинні оволодіти каліграфією та орфографією іноземної мови.

10. Учні оволодівають практично усім граматичним матеріалом, необхідним для усного
мовлення.

11. У процесі навчання спілкування іноземною мовою необхідно враховувати
невеликий досвід соціальної комунікації учнів.

12. Учні повинні навчитись розпізнавати і розуміти при читанні певні граматичні форми
та лексичні одиниці.

13. Суттєвою рисою цього періоду є те, що тут по-особливому діє навчальна (пізнаваль-
на) мотивація.

14. Навчаючись письма, учні повинні оволодіти вмінням складати план, тези до усного
повідомлення, писати анотації, складати реферат.

15. На цьому етапі необхідно урізноманітнювати форми роботи за рахунок використання
ігор, віршів, пісень, інсценівок та прийомів навчання, що потребують рухової діяльності.

16. Програма передбачає рецептивне засвоєння певної кількості лексичних одиниць.
Продовжується робота з формування потенціального словника учнів.

17. На цьому ступені має місце цілеспрямоване формування вмінь ознайомлюваль-
ного та вивчаючого читання.

18. Важко переоцінити використання зорової та слухової наочності на даному ступені.
Правильне й доцільне її використання значно активізує роботу учнів на уроці.

19. Різноманітність інтересів, реалізація вимог щодо профорієнтації роблять необхід-
ним подальше посилення індивідуалізації навчання ЇМ.

20. Найпоширенішими для даного ступеня є хорова, фронтальна та парна робота.

Тема «Планування уроків на середньому і старшому ступенях»

Мета: Ознайомитись із змістом, завданнями та методикою роботи вчителя на се-
редньому і старшому ступенях навчання ЇМ в середній школі.

Завдання.
п Навчитися:

- аналізувати зміст і структуру навчально-методичних комплексів, підручників
для середнього і старшого ступенів навчання;

- визначати об'єкти засвоєння і контролю на уроці іноземної мови, його етапи
і форми взаємодії вчителя та учнів;

- визначати доцільність структури запропонованого уроку, застосованих на
ньому методів, форм і прийомів роботи;

- проводити методичний аналіз фрагментів уроків за схемою.

План обговорення
1. Завдання, зміст, особливості навчального процесу на середньому і старшому

ступенях.
- Конспект лекції.
- Методика ... 1999. - С. 226-227.
- Чинні програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 кл.

Опрацювавши вказану літературу, розкрийте основні цілі навчання у 7-9 і 10-11
класах, специфіку мовного і мовленнєвого матеріалу та вимоги до навичок і вмінь
учнів, вікові особливості учнів, способи організації роботи на уроці на середньому і
старшому ступенях, засоби унаочнення навчального процесу.



2. Аналіз змісту і структури підручників англійської мови для середнього і старшого

ступенів навчання.
• Англійська у спілкуванні: Підручник для 7 і 8 кл. середи, шк. /Колектив авторів

під керівн. Скляренко Н.К. - К.: Освіта.
• Клементьева Т.Б., Шэннон Д. Счастливый английский, книга 2.; для 7-9 классов

общеобр. школы. - Обнинск: Титул, 1995.
• Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова. Підручники для 7, 8, 9, 10 і

11 класів середньої школи. - К.: Освіта.
Перегляньте вказані підручники, розкрийте специфіку кожного з них: принципи

організації навчального матеріалу, його розподіл та дозування у підручнику, спів-
відношення вправ у складі одного циклу/параграфа для навчання різних аспектів
мови та видів мовленнєвої діяльності, характеристики вправ з точки зору комуні-
кативних цілей навчання.

Сформулюйте практичні цілі одного з уроків у кожному з цих підручників.

3. Аналіз планів-конспектів уроків англійської мови для середнього і старшого

ступенів.
Виконайте завдання 1 і 2 ділової гри.

4. Методичний аналіз уроку іноземної мови.
• Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх нав-

чальних закладах /Кер. автор, кол. С.Ю.Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 1997. - С. 33-
37.

Ознайомившись з літературою, назвіть об'єкти загального аналізу уроку ЇМ, роз-
крийте кожен з об'єктів. Спираючись на схему поглибленого аналізу уроку, проаналі-
зуйте фрагменти уроків, проведених студентами групи.

Ділова гра
1. Ознайомтеся з окремими фрагментами уроку англійської мови на середньому

ступені (Див. Додаток 1). Виконайте такі завдання: '
• пронумеруйте етапи уроку римськими цифрами; ;

• пронумеруйте прийоми навчання арабськими цифрами;
• сформулюйте практичні, освітні, розвиваючі та виховні цілі запропонованого уроку.

2. Ознайомтеся з планом-конспектом уроку англійської мови на середньому ступені
(Див. Додаток 2). Заповніть випущені частини плану-конспекту уроку: назви етапів,

їх цілі та прийоми навчання на цьому уроці.
3. Складіть план-конспект уроку на середньому або старшому ступені за одним із чин-

них підручників англійської мови. Приклад плану-конспекту наведено у Додатку 3.

Будьте готові "захищати" ваш план-конспект.

І
Додаток 1

План-конспект уроку (Тема
Практичні цілі:

1)...
2)...
3 ) . . . .

Освітня мета: ...
Розвиваюча мета: ...
Виховна мета: ...

Хід уроку

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи

А. Організація класу.
Мета: Повідомлення

цілей уроку.
а): Вітання та бесіда з

класом.

Б. Мовленнєва заряд-
ка.

Мета: Удосконалення
мовленнєвих нави-
чок з теми.

б): Вікторина "Де зна-
ходиться ...?".

Т:

Т:

В. Навчання читання
тексту "Бостон".

Мета: Розвиток умінь
вивчаючого читан-
ня.

в): Озаглавлювання
смислових блоків
тексту.

Good morning! It's nice to see you. Hope you are all well. Well,
Olya, I heard you were ill. How are you? (...)! see. You had the flu
and you are fine now. Glad to hear that.
Is everybody ready to start our lesson?

We are going to talk about sightseeing today, so let's start think-
ing about the places of interest. Will you do this quiz?
Where is Big Ben? Which country and which city?
Where is the Coliseum? (Italy, Rome)
Where is St Basil's Cathedral? (Russia, Moscow) t

Where is Eiffel Tower? (France, Paris)
Where is Buckingham Palace? (England, London)
Where is St Sophia Cathedral? (Ukraine, Kyiv)
Where is the Parthenon? (Greece, Athens)
Where is the Sears Tower? (the USA, Chicago)
Where is the Statue of Liberty? (the USA, New York)

T: At home you read the passage about Boston and tried to give
headings to its main parts. Let's check your homework.
Key: 1. Boston as the center of New England

2. Its tourist attractions
3. Boston's parks
4. World famous Cambridge
5. Historic Plymouth

Boston
Boston is the capital of Massachusetts, as well as the largest city
and the cultural and commercial center of New England. The city
was founded in 1630, 10 years after the Pilgrims landed in Ply-
mouth. It has been called the "Athens of America" because of its
learning and intellectual activity (more than 60 colleges and uni-
versities are located in the metropolitan area).
Many museums, concert halls and theatres provide cultural and
entertainment events - from the internationally known Museum
of Fine Arts to the Boston Symphony Orchestra. On Patriots' Day
(the third Monday in April) thousands of runners from all over the
world compete in the Boston marathon, the nation's oldest road
race, which first took place in 1897.



Prominent among Boston's tourist attractions is the Freedom Trail,
a walking tour through historic Boston. The Freedom Trail is a red
line painted on the sidewalks and streets of Boston. Besides guid-
ing a visitor to the historic sites found along the Trail, it is an
excellent way to tour the city.
In the downtown section of the city is Boston Common, the na-
tion's oldest park. Early in the city's history, in 1634, it was a pub-
lic cattle pasture. In his boyhood Benjamin Franklin grazed his
family's cow there.
Next to the Common is Boston's formal Public Garden, where in
the spring and summer, people enjoy riding in the graceful swan
boats on the Garden's pond.
Just across the Charles River from Boston is Cambridge, home
of Harvard University and the Massachusetts Institute of Tech-
nology. Harvard's museums are world famous; its Widener library,
with about six million books, is the world's largest university li-
brary. Cambridge also had a part in the American Revolution: it
was there that George Washington took command of the Conti-
nental Army on July 3, 1775.
South of Boston is historic Plymouth, where the Pilgrims settled
in 1620, and Cape Cod, the region's most famous ocean resort-
a peninsula with 300 miles of long, sandy beaches.

т): Завершення тверд- Т: Test your memory. Recall the facts and complete these state-
жень за змістом ments.
тексту. 1. Boston is the capital of...

2. The city was founded in ...
3. Patriot's Day is celebrated on ... >..
4. The nation's oldest road race is called ...
5. The most prominent tourist attraction is ...
6. Boston Common is the nation's oldest... «,.
7. In 1634 Boston Common was ...
8. B. Franklin grazed his cow in his ...
9. Cambridge is a home of...

10. The world's largest university library in Harvard contains ...
11. In 1775 in Cambridge G. Washington took command of...
12. Cape Cod is the region's most famous ....

Г. Навчання грама- Т:
тичних структур у
Present Perfect
Tense.

Мета: Автоматизація
дій учнів на понад-
фразовому рівні.

д): Обмін репліками
"твердження-твер-
дження" в парах.

е): З'єднання фраз, Т:
побудованих за

You've been to London. Work in pairs. Mention some things you
have done or seen there. Your partner must say where you have
been.

Example
P.,: I've seen Big Ben. .',
P • You've been to the Houses of Parliament.

Two friends, Greg and Jack, have been to London for the day
They have done these things:

різними структу-
рами.

є): Тест на відновлен-
ня пропущеної ін-
формації.

Т:

: Обмін репліками
"запитання-відпо-
відь" в парах.

Д- Завдання додому.
Мета: Удосконалення

мовленнєвих нави-
чокі вмінь учнів.

3): Пояснення домаш-
нього завдання.

- they have seen the Queen's crown
- they have had lunch with a brontosaurus
- Greg has taken photographs of Jack with the Prime Minister
and Michael Jackson
- they have looked at photographs of the stars
Look at the list of places in London. Which of them have Greg
and Jack visited? How do you know?
Example
P: Greg and Jack have visited the Tower of London where the
Queen's crown is.

List of places
Hyde Park - 3

Downing Street "•' " '•
The Houses of Parliament '',
The Tower of London
The National History Museum
Madame Tussauds
The Royal Observatory

Answering machines are very useful but sometimes it is impossi-
ble to hear every word. Can you fill in the missing words?
Hello, darling! How are you? This is Rachel. How was your holi-
day? We went to the United States. We (1) ... yesterday but we
were too tired to ring you. Michael is so lazy. Do you know he ...
just (2) ... ? We (3) ... a lot of things on holiday such as visiting
places, taking photographs and meeting new people. It was great.
When we finished we didn't want to (4) ... . We bought some
presents. Don't worry we (5)... forget you. We (6)... a present for
you at the airport. Ring me when you (7)... home.

a) get
b)got
c) got back
d) has got up
e) go back
f)did
g) didn't

Keys: 1c, 2d, 3f, 4e, 5g, 6b, 7a.

T: Find out about your partner's travel experiences. Make a list of
ten towns or cities.
Example
P.,: Have you ever been to Rome?
P2: Yes, I have.
P,: What did you see there?
P2:1 saw the Coliseum.

T: Read the text about Washington. We are going to have a day out
in Washington. Think of five interesting places to visit there. Put
down the things we can see there.



Е. Пауза для релак- Т:
сації.

Мета: Зняття втоми.
й): Буквена гра.

It's playtime now. Relax a bit.
Find the seven capital cities hidden in the text.
I had to call on Donald last week and found the trip a risky one. I
went on my horse (I had to climb on, naturally) and had a mad
ride along the street charging at hens and cocks, boys and girls
regardless. "Go slow!" I shouted. Was I brave? A hero? Me? Never.

Є. Навчання моноло-
гічного мовлення.

Мета: Монологічні ви-
словлювання за
ситуацією.

і): Рольова гра "Екс-
перт".

ї): Рольова гра "Екс-
курсія по Бостону".

Т: Pr you are a historian, an expert on the history of Boston. We are
interested in the American history. Prove that Boston is a historic
part of the USA.
The following phrases can be helpful:

I'd like to begin with ...
It must be said that...
We know that...
It is true that...

,;."" Note that...
It follows that...
Thus we can conclude ...

T: We are tourists. We're going to tour Boston. It will be a guided
walking tour. Pv P2, P3, P4, P6 will take turns to be our guides.

So what will you tell the tourists guiding them through the city?
(П'ятеро учнів по черзі в ролі гідів "ведуть екскурсію" по
Бостону згідно з планом до тексту "Boston").

Додаток 2
План-конспект уроку (Тема «Nature»)

Практичні цілі:
1) Удосконалювати фонетичні навички учнів: [д], [ \ ] [ / ]
2) Удосконалювати вміння читання тексту "Trees in Danger"
3) Розвивати вміння писемного мовлення (складати план до тексту)

Освітня мета: Розширити кругозір учнів з проблеми охорони природи
Розвиваюча мета: Розвивати мовну здогадку та мовленнєву пам'ять учнів
Виховна мета: Виховувати в учнів дбайливе ставлення до довкілля. " "

Хід уроку

Етап. Мета. Прийом | Зміст роботи

Етап 1 Т Good morning! How are you today? (...) Great! Petro, you look
Мета: . ... so happy. I guess it's something special. (...) I'm glad you won
Прийом: Вітання та the bicycle race. Congratulations! I know how you feel,

бесіда з класом.

Етап 2 й
Мета: . . . .
Прийом: Розмова про

погоду.

Етап 3
Мета: ... .
Прийоми: Розучуван-

ня вірша "The Old
Oak Tree" (слухан-
ня вірша з опорою
на текст; повторен-
ня за вчителем;
самостійне читан-
ня; завершення
рядків вірша; само-
стійне відтворення
вірша учнями).

Т: Lovely day, isn't it?
Pr- Yes, it's fine today.
P2: The sun is shining.
P3: Personally, I think it's hot.
D

4: Yes, it's too hot.
Э

5: I like the day - don't you?

В
Т. Nasty day, isn't it?

P,: Yes, it's dreadful today.
P2: It is cold.
P3: And it's raining. I hate rain.
P4: I don't like it either.
P5: Fancy such a day in May!

T: Let's learn the poem "The Old Oak Tree".
Listen to the poem, try to understand it.
Repeat it after me, imitate the tunes. (...)
Read the poem to yourselves. (...)
Now I'll begin the lines and you will finish them. (...)
Can you complete the missing parts of the poem? (...)
Will you recite it now? (...)

The Old Oak Tree
Bluebirds singing,

. . . Robins swinging
Up in the old oak tree.
Woodpeckers tapping,
Crow's wings flapping
Up in the old oak tree.
Thrushes nesting,
Swallows resting
Up in the old oak tree.
All birds of the air
Make their homes there,
Up in the old oak tree.



Етап 4
Мета: . . . .
Прийом: Тест "Обері-

гайте довкілля".

Т: Do this test and read the message.

RESPECTFORTHE ENVIRONMENT

Етап 5. Навчання чи-
тання тексту "Де-
рева в небезпеці".

Мета: Розвиток умінь
читання. .,,

Прийом 1: ... . ?!,

Прийом 2: ... . Є fbw

Don't pick flowers. _
Don't leave rubbish in the
woods.
Donl climb trees. _

10. Don't light fires in the woods
When you are at the seaside or in the
mountains there are rules that have to

be followed. Match the appropriate rule
with the right picture. The letters in each

picture will spdl out a message.
1 Don't leave rubbish on the beach. H
2. Don't windsurf when the sea is rough. _
3. Don't play hail near sunbathers _
4. Don't throw rubbish into the sea. _
5. Donl disturb other sunbathers by play-

ing loud music. _
6. Don't swim immediately after meals

13. Donl nde a bicycle on the
grass. _

12. Don't disturb the animals. _

аші) aoiu в элвн :NOIin~lOS

I

Прийом З:

People all over the world are worried about what's happening to
the environment today. Water, air and land pollution is so great
that there is a real threat to flora and fauna on the earth.

T: We'll read the article "Trees in Danger" now. You'll come across a
few unfamiliar words:

"'У deciduous листяний л ' ? " ' . ' acid rain кислотний дощ
) coniferous хвойний '-N^t1'*'. firewood дрова •

elm в'яз Ъ'1 oxygen кисень г- -пыо
beech бук І'Шій :,„;:;«:

Т: Guess the meanings of the following words: ser/ous,'*wia% ton,
substance, reptiles, planet. smqis

T: Read the article silently and find:
- three dangers to trees; !

- three things that produce air pollution; ; '"•" :::<*ir"''''•-""'
- four substances which form acid rain; ; < i
- four reasons why trees are important.

1 Trees in Danger '
' 1. Millions of years before animals lived on land, there were trees

on the Earth. But today trees are in serious danger.
In the 1970s, many of the elm trees in Europe were killed by Dutch
elm disease. Now an even greater danger is threatening the for-
ests and woods of Europe from northern Sweden to southern
Italy. This new danger attacks all trees - deciduous trees like

-(~'" oak, beech and birch as well as coniferous trees like fir and pine
First the branches turn yellow and brown. Then the trees' nee-
dles or leaves fall. The roots and the trunk shrink. Finally the trees
die. In the Black Forest in southern Germany 75% of the trees
have been damaged or killed.

6 С

Прийом 4: ...

Прийом 5: ...

Етап 6
Мета: . . . .
Прийом 1:...

Прийом 2: ...

Етап 7
Мета: . . . .
Прийом: ...

3. What can be done about acid rain? Why don't governments do
something to save the trees? Unfortunately, acid rain doesn't al-
ways fall on the countries which produce the pollution. The wind
carries the poisonous substances from one country to another.
Why should the people of one country pay to save another coun-
try's trees?
2. But what is killing the trees? Nobody knows exactly, but it is
probably air pollution or acid rain. Factories, power stations and
cars emit tons of smoke into the air. This smoke contains sulphur
dioxide and nitrogen oxide. These substances mix with water in
the atmosphere and form sulphuric acid and nutric acid. Sunlight
turns these acids into poisonous oxidants which fall in rain or
snow onto the trees.
4. In other parts of the world trees are threatened by people, not
by pollution. The great rainforests of Asia and South America are
being destroyed for firewood and building material. Something
must be done. Trees are important because they provide a home
for many other plants, and animals too. They protect the flowers
which grow on the forest floor. They provide food for insects, rep-
tiles, birds and mammals. They protect the soil from the wind and
the rain. Most important of all, the forests are the lungs of the
planet. Trees produce the oxygen which we breathe. If the trees
die, we will, too.

T: Start reading, please.

T: Did you find the answers in the article? What are they?

T: Work in groups of four. Roleplay the following situation: You are
TV reporters who are going to interview the author of the article
"Trees in Danger". Put down 5 or 6 questions you might ask dur-
ing the interview.

T: Each group should read out the questions. We'll choose the best
ones. Let's begin with the first passage of the article.

The reporter's questions
What is killing the trees in Europe?
How does the disease affect the trees?
Does acid rain damage only one kind of tree?
What happens to a tree when it is affected by acid rain?
How is acid rain caused?
How should we save the trees?

T: At home write a summary of the article according to the scheme:
1. The headline of the article
2. What it is about
3. Some facts, names, figures
4. The importance of the information '
5. Your opinion. ' - : .



Додаток З
План-конспект уроку (Тема «The Olympic Games»)1

Цілі уроку.
Практична: Навчити учнів розповідати про історію Олімпійських ігор на основі

прочитаного тексту.
Освітня: Розширювати кругозір учнів знаннями про історію Олімпійських ігор.
Розвиваюча: Розвивати мовну здогадку та логічне мислення учнів.
Виховна: Виховувати в учнів любов до спорту і почуття гордості за спортивні

досягнення вітчизняних спортсменів.
Обладнання уроку: Емблема Олімпійських ігор, плакати з тестовим завданням

та запитаннями вікторини.

Схематичний план уроку
1. Початок уроку. Організація класу. Бесіда з черговим.

Повідомлення практичної мети
2. Мовленнєва зарядка
3. Підготовка до сприймання тексту
4. Читання тексту
5. Тест на відновлення пропущеної інформації
6. Розповіді учнів про Олімпійські ігри
7. Ознайомлення із суфіксами -ion, -ation, -tion, -merit, -er, -or
8. Виконання вправи на здогадку про значення нових ЛО за

допомогою суфіксів
9. Тест множинного вибору ..,.., , . . . . І

10. Пояснення домашнього завдання .;•; І : , ' ,
11. Підсумки уроку. Оцінювання

• ' ' *

п 1. Початок уроку. Т:
Бесіда з черговим.
Повідомлення ці-
лей уроку.

Мета: Залучити учнів
до роботи.

Прийом: Вітання та
бесіда з класом.

Етап 2. Мовленнєва Т:
зарядка.

Мета: Введення учнів
в мовне середови-
ще за темою уроку.

Прийом: Вікторина
"Що ти знаєш про
Олімпійські ігри?"

2хв.
5 хв.
5 хв.
6хв.
7 хв.
7хв.
Зхв.

4 хв.
4 хв.
1 хв.
1 хв.

Good morning! It's nice to see you. Hope you are well. Well,
Oksana, I heard you were ill. How are you now? ( ).
I see. You had the flu and you are fine now. Glad to hear that. I
see everybody is ready to start the lesson.

в І

Today we're going to talk about the Olympic Games. I hope you
know much about them. Will you do this quiz? (Запитання на
плакаті).
1. What do Latin words "Citius, altius, fortius" mean?
2. What do five circles on the emblem of the Olympic Games
symbolize?
3. What is the other motto of the Olympic Games?
4. When and where did the first Olympic Games take place?
5. When and where did the 26th Olympic Games take place?

Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська мова: Підручн. для 10 кл-
середи, шк. - К.: Освіта, 1997. - Урок 10. - С. 22-24.

Етап 3. Підготовка до
читання тексту.

Мета: Зняття окремих
труднощів розумін-
ня тексту.

Прийом 1: Вимова
числівників хором
за вчителем та ін-
дивідуально.

Прийом 2: Читання
англійських слово-
сполучень та ре-
чень і переклад їх
на українську мову.

6. How often do the Olympic Games take place?
7. How many medals did Ukrainian team win at the 26th Olympic Games?

T: We're going to read an interesting story about the history of the
Olympic Games. There are a lot of numerals in the story. You can
see them on the poster. Pronounce each numeral after me, please.

T: Three thousand five hundred (3.500).
СІ (повторює хором за вчителем): Three thousand five hundred.
T: Now pronounce numerals in turn.
Pr Seven hundred and sixty-six. Etc. ю- ,.-

T: Read the word-combinations and sentences and translate them
(Ex. 61, p. 13-20) into Ukrainian.

P,: It is reasonable to think that ... (Є всі підстави вважати що... і
т.д.).

Т.Етап 4. Читання тексту.
Мета: Розвиток умінь

вивчаючого читання.
Прийом: Читання текс- Т:

ту про себе, пошук
вказаної учителем
інформації.

Let's start reading the story. Be ready to find the information you
need to complete the sentences of the test which you can see on
the poster.
Now your time is up. I hope you've understood the story. Let's
check your comprehension. Here's the test. You should fill in the
missing words and figures (тест подається на плакаті).

Етап 5. Виконання тес-
тового завдання.

Мета: Перевірка ро-
зуміння прочита-
ного тексту.

Прийом:Заповнення
пропусків.

Єтап 6. Розповіді учнів
про історію Олім-
пійських Ігор.

Мета: Розвиток умінь
монологічного мов-
лення.

ПРийом: Висловлюван-
ня учнів на понад-
Фразовому рівні.

Test
1. Athletic contests were first organized some 1 years ago in 2 .
2. They were the Olympic Games, held in 3 .
3. There are records of the champions of Olympia from 4 to 5 .
4. The first Olympic champion was _6_.
5. He won the 7 race in 8 .
6. The Olympic Games were abolished by the 9 10 in _11 .
7. In 12 the first modern Olympic Games took place in 13 .
8. The idea of reviving the Olympic Games belongs to 14 .
9. 15 nations sent nearly 16 representatives to take part in 17

events and 18 different sports.
Key: 1 - 3500; 2 - Greece; 3 - Olympia; 4 - 766 BC; 5 - 217 AD;
6-а cook; 7 - sprint; 8 - 776 BC; 9 - Roman; 10 - Emperor; 7-
393 AD; 12-1896; 13-Athens; 14 - Baron Pierre de Cubertin;
15-13; 16-300; 17-42; 18-10.

T: So, you've got a lot of information from the story. Use this infor-
mation to discuss each point of the plan.
1. The first athletic contests.
2. The first Olympic champion.
3. Abolishing the Games in 393 AD.
4. Reviving the Olympic Games. '"••'
5. The first modern Olympic Games.
6. The 26th Olympic Games.
7. Ukraine's participation in the 26th Olympic Games.



Етап 7. Ознайомлення
з суфіксами: -ion,
-ation,-tion,-ment,
-er, -or.

Мета: Продемонстру-
вати, які частини
мови утворюються
за допомогою вище-
згаданих суфіксів.

Прийом 1: Хорове чи-
тання слів за вчи-
телем

Прийом 2: Індивідуаль-
не читання кожного
слова учнями та по-
яснення, від якої
частини мови і за
допомогою якого су-
фікса утворилося це
слово.

Р,: The first athletic contests were organized some 3500 years ago
in Greece. They were the Olympic Games held in Olympia.

P2: ... . Etc.
T: Who can tell us about the history of the Olympic Games accord-

ing to the plan? Olga, try, please.

T: We'll learn how to guess the meaning of the words by means of
suffixes. First study the table on p. 23. Then read each word after
me in chorus.

T: creation
Cl: creation ... . Etc.

Прийом: Виконання
операцій вибору
відповідного суфік-
са.

Test
Instruction: Choose the proper suffix to form a noun from
given verb.
1. cooperate

a) -ion b) -ment c) -or
2. act

a) -ment b) -or c) -ion

Етап 8. Здогадка про Т:
значення нових ЛО
за допомогою су- Р1

фіксів.
Мета: Навчити учнів

розкривати значен-
ня слова за допо- Р2

могою суфіксів.
Прийом: Читання ЛО,

здогадка про зна-
чення, пояснення, ,;
за допомогою яких ';'.,'

їі суфіксів і від якої ?'
частини мови утво-
рилися нові ЛО.

Етап 9. Тест множин- к
ного вибору.

Мета: Проконтролюва-
ти рівень сформова-
ності навичок сло-
вотворення за допо-
могою суфіксів.

T: Read each word again, give its meaning and explain how it is
formed.

P,: (читає) formation
(називає значення) формування
(пояснює) це слово утворено від дієслова to form за допомо-
гою суфікса-ation.

Р2: ... . Etc.

Let's read the words, exercise 80 on p. 23; guess their meanings
and explain how they are formed.
(читає) prevent-prevention,
(пояснює) іменник prevention, що означає "відвернення",
"запобігання", утворено від дієслова to prevent, що означає
"відвертати, запобігати".
... .Etc.

Each of you will get a test on thfe-caW and an answer,sheet
Please, do the test. "' f

3. move

4. restore

5. agree

6. illustrate

7. fight
a) -or b) -er c) -ion

Key: la, 2c, 3c, 4b, 5b, 6b, 7b.

Етап 10. Пояснення T: Your homework for the next lesson is:
домашнього зав- a) to speak about the history of the Olympic Games (12-14 sen-

a) -tion b) -er c) -ment

a) -or b) -ation c) -tion

a) -ion b) -ment c) -ation

a) -ment b) -or c) -er

дання.

Етап 11. Підсумки уро-
ку. Оцінювання.

tences);
b) to do exercise 78 on p. 23;
c) to find in the dictionary and to write down into the copy-books
10-12 words with the suffixes, we've learned today.

We have done a lot at the lesson. You have learned how to form
the words by means of suffixes and what the history of the Olym-
pic Games is. The most active at the lesson were Olga, Oksana,
Petro. They deserve "..."; get"..."; and it's a pity, I can give
only "..." to Hope you'll work better at the next lesson.
The lesson is over.
Good-bye.



Додаток 4
План-конспект уроку-диспуту у формі Talk Show (Тема «Сім'я. Стосунки

батьків та дітей»)

Цілі уроку.
Практичнії) Навчити учнів сприймати і розуміти інформацію на слух.

2) Навчити учнів логічно й послідовно робити повідомлення в обсязі
8-10 фраз.

3) Навчити учнів висловлювати свою думку, аргументувати її, давати

оцінку фактам.
Освітня: Розширювати філологічний кругозір учнів та їх знання про культуру

країни.
Розвиваюча: Розвивати вміння логічно й послідовно викладати свої думки.
Виховна: Виховувати у дітей повагу та ввічливе ставлення до батьків, вчити

взаємоповаги і взаєморозуміння між батьками та дітьми.
Обладнання уроку: Фонограма листа.

Схематичний план уроку
1. Організація класу
2. Аудіювання тексту
3. Перевірка розуміння прослуханої інформації
4. Бесіда на основі прослуханого листа
5. Домашнє завдання

Хід уроку

5 хв.
6хв.
6хв.

23хв.
5 хв.

Зміст роботи

Hello, everybody. I'm glad to see you again and I'm sure you're all
in a good mood. Today we're going to talk on some problems
brought up in a letter to "The Indy" written by a girl of your age,
Paula by name. You know, "The Indy" is a newspaper for youth
and there's a problem page in it. Maybe some of you have ever
written there.

You know, family life isn't easy. Parents and children often have
disagreements. Conflicts between them can be caused by differ-
ent problems: tastes in music and fashion, the opposite sex and
friends, habits, going out at night, smoking and drugs, household
chores, leaving home, looks and money and so on. Now you'll
listen to Paula's letter. There are some contradictions in her fam-
ily. She'd like us to help her. Listen to her letter carefully and
name the problems, mentioned in her letter.

31 Lake Edgware
HA 8 7 RT

18th May 2000

Dear friends,
I'm really sorry. I'm writing to ask if you could help me. My family
is slowly driving me mad. I'm 14 tomorrow, but my parents treat
me as if I were a child. I know that they've always wanted the best
for me, but who knows what the best is?

| Етап. Мета. Прийом

Етап 1. Організація Т:
класу.

Мета: Підготовка дітей
до роботи.

Прийом: Вступне сло-
во учителя.

Етап 2. Аудіювання Т
тексту.

Мета: Навчити дітей
вилучати основну
інформацію.

Прийом: Слухання
фонограми.

When I was a little girl, they always gave me everything I wanted
- toys, clothes, an expensive education. I know it's difficult to do
this. I guess it's a struggle because they don't have much money,
but they want to plan my future. They choose my friends, influ-
ence my tastes and habits, solve my problems, choose my clothes
as they did it when I was a child. They choose TV programmes I
must watch, music to listen, a sport to go in for. They want me to
become a doctor for the money, but I'd like to become a teacher
not for the money but because it's a caring profession, and I like
children. I'm seeing a boy behind my parents' back, he's the one
I really love. If my parents found out there would be a lot of un-
happiness. I'm convinced it's wrong to judge people by first ap-
pearances, but my Mum and Dad do.
I love them both very much indeed and I'm their only child. Is
there anything I can do? Are all the parents the same?
It would be of great help if you could give me some advice.
What do you think I should do?
Best wishes, Paula G.

Етап 3. Перевірка за- Т: So, you see they definitely have some problems. Let's name them,
своєноїінформації. Р,: tastes in music and fashion

Мета: Визначити сту
пінь розуміння текс-
ту.

Прийом: Індивідуаль-
ні висловлювання
учнів.

Етап 4. Бесіда на ос-
нові прослуханого.

Мета: Навчити учнів
логічно й послідов-
но робити повідом-
лення, вислов-
лювати свою точку
зору, давати оцінку
фактам.

Прийом: Індивідуаль-
ні висловлювання
учнів.

Р2: opposite sex
Р3: friends
Р4: future profession
Р5: leisure time

Т: Yes, you are right. Now, listen to the letter once more, then try to
express sympathy with Paula's family problems, say whose side
you are on, give some explanation as well as practical advice.

P,: To my mind, the main problem for Paula's parents is their daugh-
ter's boyfriend. Good parents shouldn't be too critical, because if
they are their daughter will learn to condemn them. Unless it's
quite clear that her boyfriend is a threat to her sanity, they shouldn't
say anything. It seems to me, nothing gets a teenager's back up
faster than criticism of their choice of friends. Even if the boy
wears an earring and a pink punk stripe down his scalp, or flared
trousers, or has very long hair parents' disapproval will likely just
cause their daughter to dig in her heels, escalating what started
as a pretty casual affair. It's very important to let children make
their own mistakes sometimes. Paula's parents shouldn't be so
stale and strict to forbid her everything. To comfort Paula, I'd like
to add, many parents are really shocked at the lifestyle and ap-
pearance of their daughters' boyfriends.

P2:1 can't agree with you. I understand that some teenagers want to
seem elder than they really are and consider it to be cool to ig-
nore their parents' opinion but they are wrong. Mistakes are very
painful both for parents and their children. I'm quite certain lots of
them wouldn't have been made if we had believed our parents to



understand us. It's very pleasant to have parents-friends, but very
difficult to make them trust us. Paula should take into considera-
tion her parents' points of view and their way of life, their age, and
their tastes.

T: Right. We've listened to two quite opposite opinions concerning
Paula's troubles. Any other ideas?

P3: I'd like to comment on their conflict about tastes in music. I don't
think it to be a conflict at all. I'm a music lover so I spend a lot of
time listening to a lot of acid, techno music. It's very heavy and
not to my parents' taste. But they respect my passion for such
music as well as I respect theirs. Very often my friends spend
their free time at my house and sometimes my parents join us in
listening to music.
Paula could go out clubbing. She can choose the club according
to the type of music she likes and her parents won't be annoyed.

T: Thank you, ... You were quite convincing. Teenagers like Paula
will take into consideration your advice. Any other points of view?

P4: To my mind, more serious than differences in tastes is the prob-
lem of going out at nights. Paula's parents are quite right in trying
to defend her as it's really dangerous for a young girl to stay out
late in the evening. That's why they don't let her go out where she
wants and stay out as long as she wants. But there's a solution to
the problem. First, her parents must meet her friends, know where
she goes and with whom, say till what time she may stay out and
maybe sometimes meet her.

T: Thanks a lot, ... It sounds rather reasonable. Any other ideas?
P5: Well, it makes me sad to realize such a complete disagreement

of Paula and her family. She knows her parents love her and are
very important to her. So, they have to find the way out. Maybe
it's high time they had a heart-to-heart talk together. Maybe help-
ing around the house. I'm sure nobody would mind any help. Has
she ever given a hand to her Mum? They would know each other
better if they spent more time together.

P6: I'd like to add some thoughts of mine. I agree with ... I reckon
nothing unites members of the family better than doing things
together. Maybe even watching TV programmes. A lot of people
find that watching television is very relaxing. There are some in-
teresting programmes and you can see things on TV that you
can't see in real life.
Paula, why not invite your parents somewhere, to the theatre, for
example?

Етап 5. Домашнє зав- Т:
дання.

Well done, students. Your task is to write a letter to Paula. We'll
send the best ones to "The Indy". Thank you for your work. See
you tomorrow.
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Перевірте себе за тестом
Інструкція: Визначте, яке із запропонованих тверджень неправильне, і запишіть

його. Порівняйте свою відповідь з ключем.
1. На середньому ступені ..,.•-,_•

а) усній роботі відводиться більша частина уроку
б) велика увага приділяється розвитку непідготовленого монологічного мовлення
в) значне місце займає розвиток уміння сприймати аудіотексти

2. Порівняно з початковим ступенем на середньому ступені ь

а) збільшується обсяг та кількість текстів для читання
б) основними є вміння читати вголос та мовчки



в) цілеспрямовано формуються вміння ознайомлювального, вивчаючого та
переглядового читання

3. До кінця 9 класу учні повинні вміти
а) написати анотацію, резюме до прочитаного
б) скласти реферат на базі прочитаних текстів
в) скласти тези до усного повідомлення

4. В 7-9 класах
а) учні оволодівають усім граматичним матеріалом, необхідним для усного та

писемного мовлення
б) формується активний та пасивний словник учнів
в) починається формування потенціального словника

5. Навчальний процес на середньому ступені повинен враховувати такі вікові
особливості учнів

а) розвиток критичного мислення
б) здатність до механічного запам'ятовування
в) зростання потреби у спілкуванні
г) вибірковий інтерес до навчальних предметів
д) потяг до самостійності
е) формування мотивів учіння, пов'язаних з життєвою перспективою

6. Порівняно з початковим ступенем урок ЇМ на середньому ступені характеризу-

ється
а) упровадженням самостійної роботи
б) широким використанням парних та групових форм роботи
в) переважанням вербальної наочності над зображальною
г) повнішою реалізацією принципу усного випередження

7. Дослідницька (гностична) функція вчителя включає вміння
а) спостерігати та аналізувати педагогічний процес
б) узагальнювати досвід викладання
в) володіти професійно-методичними знаннями та вміннями
г) аналізувати власну навчально-виховну діяльність

8. Глобальними об'єктами аналізу уроку є
а) цілеспрямованість уроку
б) структура та зміст уроку
в) активність учнів на уроці
г) форми взаємодії вчителя та учнів
д) мовленнєва поведінка вчителя
е) результативність уроку

9. Об'єктами аналізу основної частини уроку є такі компоненти його структури
а) мовленнєва зарядка
б) подача мовного матеріалу
в) тренування у використанні мовного матеріалу в аудіюванні, говорінні, читанні

та письмі
г) мовленнєва практика на основі засвоєного матеріалу

10. Аналізуючи мовлення вчителя на уроці, слід враховувати
а) його нормативність, виразність та зверненість до учнів
б) його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів
в) співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці
г) відповідність мовлення індивідуальним якостям учнів
д) доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

Шановні студенти!
Це було останнє практичне заняття з курсу методики викладання іноземної мови

Попереду - екзамен! Не бійтеся.

Л man сип die but once.

ПІДГОТОВКА І СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ :, , ;

Загальні рекомендації '-

Ви пам'ятаєте, що ми рекомендували вам готуватися до іспиту щодня протягом
семестру, повторюючи опрацьований матеріал невеликими дозами. Дотримуйтесь
також Золотих Правил успішного повторення матеріалу:1

1. Не пропускайте лекції і практичні заняття під час сесії, використовуйте цей час
для підготовки до екзамену.

2. Складіть спеціальний розклад повторення матеріалу до екзамену і дотримуйтесь
його!

3. Уважно ознайомтеся з усіма екзаменаційними матеріалами.
4. Не покладайтеся на останню ніч перед екзаменом для підготовки до нього!

Крім того, навчіться планувати час для підготовки відповіді на кожне завдання
під час іспиту. Наприклад, ви знаєте, що екзаменаційний білет містить одне теоре-
тичне запитання і одне практичне. На підготовку відводиться ЗО хвилин. Вирішіть
заздалегідь, як вам краще розподілити цей час, зважаючи на те, що з теоретичного
питання ви пригадуєте і записуєте тези або план відповіді, а практичне завдання
виконуєте у письмовій формі повністю.

Завжди відвідуйте консультації, які викладач проводить перед екзаменом. Перед
консультацією уважно продивіться усі екзаменаційні матеріали і підготуйте свої запитання.

Під час екзамену ставити запитання надто пізно!

Допуском вас до екзамену, як правило, є:
в успішна поточна навчальна діяльність; ; :;
а задовільне відвідування лекцій і практичних занять; *
а успішне виконання підсумкового тесту;
в зарахування викладачем розробленого і "захищеного" вами плану-конспекту

уроку.

Об'єктом контролю курсового екзамену є теоретичні знання та професійно-
методичні вміння, набуті вами в результаті вивчення усього курсу методики.

Зверніть увагу на те, що форми проведення екзамену можуть бути різними.
Наприклад, він може складатися з трьох частин:

а підсумкового письмового тесту
в усної співбесіди і

а захисту розробленого вами плану-конспекту уроку.

'Smith M., Smith G. A Study Skills Handbook. - Oxford University Press, 1996. - P. 209-218.



Може мати місце і повністю письмовий екзамен, який буде містити тест, теоретичне
запитання і практичне завдання.

Незалежно від форми екзамену його метою є перевірка глибини теоретичних знань
з усіх розділів курсу методики, володіння термінологією та вміння творчо використовувати
набуті знання при розв'язанні методичних завдань і захисті плану-конспекту уроку.

Ваша відповідь може бути оцінена викладачем на "відмінно", "добре", "задовільно"
і "незадовільно".

Оцінка "відмінно" ставиться за правильну, ґрунтовну і повну відповідь, творче
висвітлення проблем, якісне виконання практичного завдання та обґрунтування плану-
конспекту уроку.

Оцінка "добре" ставиться за правильну, але недостатньо розгорнуту і ґрунтовну
відповідь, нетворче висвітлення проблем, не зовсім якісне виконання практичного
завдання та незначні недоліки в обґрунтуванні плану-конспекту уроку.

Оцінка "задовільно" ставиться в цілому за правильну відповідь, яка, проте,
характеризується порушенням логіки викладу, неаргументованим висвітленням
проблем, недостатньо якісним виконанням практичного завдання та значними недолі-
ками в обґрунтуванні плану-конспекту уроку.

Оцінка "не задовільно" ставиться за неправильну, неповну відповідь на питання
білета, відсутність міцних знань з теоретичного курсу методики, неякісне виконання
практичного завдання та серйозні помилки при обґрунтуванні плану-конспекту уроку.

4.2.2. Теми, орієнтовні питання та завдання (VII семестр)

Отже, готуючись до екзамену, спочатку повторіть матеріал V і VI семестрів (ви
готували його до заліку), а потім матеріал VII семестру,

ц Навчання іншомовного говоріння.
/ Назвіть форми усного спілкування. -•
/ Поясніть, як ви розумієте термін "комунікативний намір".
^ Охарактеризуйте внутрішнє і зовнішнє мовлення.
^ Визначте види мовленнєвих навичок.
^ Охарактеризуйте якості мовленнєвого уміння.
/ Розкрийте психофізіологічні механізми говоріння. ,. .

D Навчання діалогічного мовлення.
/ Визначте кінцеву мету навчання діалогічного мовлення в СШ. ,
/ Дайте визначення поняття "діалогічне мовлення".
^ Поясніть поняття "комунікативна ситуація". <;

/ Охарактеризуйте особливості діалогічного мовлення. '>•
s Опишіть структуру діалогу. І • :>
s Назвіть основні види діалогічних єдностей. -• : ,
^ Проаналізуйте основні типи діалогів. • ; . : , •
s Розкрийте мовні особливості діалогічного мовлення. ..,. ,
^ Визначте труднощі оволодіння діалогічним мовленням.
^ Опишіть етапи навчання діалогічного мовлення.
s Наведіть приклади вправ для навчання учнів "реплікування".
/ Наведіть приклади вправ для навчання учнів самостійно вживати різні

діалогічних єдностей.

1 7 Наведіть приклади вправ для навчання учнів об'єднувати діалогічні єдності в
мікродіалоги.

^ Наведіть приклади вправ для навчання учнів створювати власні діалоги.
^ Проаналізуйте вправи для навчання діалогічного мовлення в чинних підручни-

ках з іноземної мови для різних ступенів навчання.
•/ Розробіть фрагменти уроків з навчання діалогічного мовлення для різних ступе-

нів СШ.

О Навчання монологічного мовлення.
/ Визначте кінцеву мету навчання монологічного мовлення в СШ.
/ Дайте визначення поняття "монологічне мовлення".
•/ Охарактеризуйте особливості монологічного мовлення.
^ Проаналізуйте основні типи монологічних висловлювань.
/ Охарактеризуйте мовні особливості монологічного мовлення.
/ Опишіть етапи навчання монологічного мовлення.
/ Назвіть основні види опор для навчання монологу.
/ Охарактеризуйте види опор для навчання монологічного мовлення.
/ Наведіть приклади вправ для навчання учнів об'єднувати зразки мовлення.
•/ Наведіть приклади вправ для навчання учнів будувати висловлювання понад-

фразового рівня.
s Наведіть приклади вправ для навчання учнів висловлюватись на текстовому рівні.
s Проаналізуйте вправи для навчання монологічного мовлення в чинних підручни-

ках з іноземної мови для різних ступенів навчання.
^ Розробіть фрагменти уроків з навчання монологічного мовлення для різних сту-

пенів СШ.

а Навчання письма і писемного мовлення.
/ Визначте кінцеву мету навчання письма в СШ.
s Дайте визначення понять "письмо" і "писемне мовлення"; "техніка письма".
^ Розкрийте психолінгвістичні механізми письма.
^ Наведіть приклади вправ для навчання учнів каліграфії.
^ Наведіть приклади вправ для навчання учнів орфографії.
s Опишіть етапи навчання писемного мовлення.
•/ Наведіть приклади вправ для навчання писемного мовлення.
^ Охарактеризуйте зв'язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності.
^ Визначте роль письма як засобу навчання і контролю.
^ Наведіть приклади завдань для контролю рівня володіння мовним матеріалом.
^ Наведіть приклади завдань для контролю рівня володіння мовленнєвими вміннями.
^ Проаналізуйте вправи для навчання письма і писемного мовлення в чинних

підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.
^ Розробіть фрагменти уроків з навчання письма або писемного мовлення для

різних ступенів СШ.

О Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях середньої загально-
освітньої школи.

/ Назвіть ступені навчання ЇМ в середній загальноосвітній школі.
^ Охарактеризуйте особливості навчання ЇМ у 5-6 класах.
v' Охарактеризуйте особливості навчання ЇМ в 7-9 класах. "
/ Охарактеризуйте особливості навчання ЇМ в 10-11 класах. ,'
/ Визначте специфіку навчання ЇМ в 1-4 класах.



а Планування навчального процесу з іноземної мови.
^ Визначте фактори успішності планування навчального процесу.
^ Охарактеризуйте типи планів.
/ Наведіть приклади схеми написання тематичного плану.
•/ Опишіть зміст підготовчої роботи вчителя до уроку.
/ Наведіть приклади практичної мети уроку.
/ Наведіть приклади освітньої мети уроку.
/ Наведіть приклади розвиваючої мети уроку.
/ Наведіть приклади виховної мети уроку.
/ Опишіть види планів-конспектів уроку.
/ Визначте цілі уроків за чинними підручниками з іноземної мови для різних

ступенів навчання.
/ Будьте готові розробити план-конспект уроку з фрагментом навчання мовного

матеріалу (фонетичного, лексичного, граматичного).
/ Будьте готові розробити план-конспект уроку з фрагментом навчання одного з

видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, писемного мов-
лення).

/ Будьте готові розробити план-конспект уроку з навчання мовленнєвої діяльності.

а Урок іноземної мови.
/ Визначте вимоги до уроку іноземної мови.
/ Опишіть роль учителя іноземної мови у здійсненні навчально-виховного

процесу.
•у? / Розкрийте вимоги до особистих якостей учителя і його професійної підготовки

s Назвіть типи уроків іноземної мови і покажіть різницю між ними.
/ Проаналізуйте структуру уроку іноземної мови.
•/ Поясніть різницю між компонентами уроку іноземної мови.
s Визначте об'єкти загального аналізу уроку іноземної мови. '.
/ Наведіть приклад загального аналізу уроку. ; '
/ Наведіть приклад схеми поглибленого аналізу уроку.

а Контроль у навчанні іноземної мови.
/ Визначте цілі контролю у процесі навчання іноземної мови. '••'''•''
/ Назвіть основну функцію контролю. ' !-І ;\з;"- '
/ ОПИШІТЬ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ. vy;: f , р* Г ,•: - - ь ^ > : ^

/ Охарактеризуйте види контролю. ••''•' '"''"'• '•'• •,;І:ч • ч.. ;;•,
'•<_' / Проаналізуйте форми контролю. .і ; л, /
'»•*•'• / Розкрийте об'єкти контролю у навчанні іноземної мови.

"''*'•'" / Поясніть поняття "тест" і "тестове завдання".
/ Охарактеризуйте основні показники якості лінгводидактичного тесту.

v'-•"'• / Назвіть основні типи тестів.
•s Назвіть основні види тестів.

...... / Наведіть приклад тестового завдання з вільноконструйованою відповіддю.
/ Наведіть приклад тестового завдання з вибірковою відповіддю:

- альтернативного вибору;
- множинного вибору;
- перехресного вибору.

/ Наведіть приклади тестових завдань для контролю вмінь аудіювання/читання
/ Наведіть приклади тестових завдань для контролю вмінь говоріння/письма.
/ Наведіть приклади тестових завдань для контролю володіння мовним матеріалом

а Позакласна робота з іноземної мови.
7 Визначте мету і завдання позакласної роботи з іноземної мови.
^ Охарактеризуйте особливості позакласної роботи з іноземної мови на початке

вому ступені.
/ Охарактеризуйте особливості позакласної роботи з іноземної мови на сере/

ньому ступені.
^ Охарактеризуйте особливості позакласної роботи з іноземної мови на старшом

ступені.
/ Опишіть принципи організації позакласної роботи з іноземної мови.
/ Розкрийте зміст різних форм позакласної роботи з іноземної мови.
•/ Опишіть етапи проведення Тижня іноземної мови у школі,
v Будьте готові розробити план-конспект проведення позакласного заходу

іноземної мови.

Зразки екзаменаційних матеріалів
Зразок екзаменаційного білета

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність мова і література

Навчальна дисципліна методика викладання іноземних мов

Семестр VM

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _

1 . Характеристика репродуктивної граматичної навички. Ознайомлення з ГС активного
граматичного мінімуму. Типи і види вправ для активізації дій учнів з ними (наведіть
приклади).

2. Сформулюйте завдання для навчання монологу-опису на базі малюнка вправи 32
(с. 160 підручника для 5 класу ЕШ.Плахотника).

3. Захист плану-конспекту уроку.

Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземної мови
протокол № _ від « _ » _ 200_ р.

Зав. кафедрою
Екзаменатор

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

Зразок письмової комплексної контрольної роботи

Ви вирішили взяти участь у Конкурсі на заміщення посади вчителя англійської
мови. Вам запропонували виконати наступні завдання.

1. Уважно прочитайте тестові завдання і визначте правильну відповідь. (Тест може
складатися із 100-150 тестових завдань. Із зразками тестових завдань ви знайоми-
лися під час підготовки до заліку).

2. Визначте практичні, освітню та виховну цілі уроку. (Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю.
Англійська мова: Підручн. для 11 кл. середи, шк. - К • Освіта 2000. - Lesson 13, с.
29-31).



3. Проаналізуйте вправи 102, 103 і 104. Визначте навчальну мету, тип, вид і структуру
запропонованих вправ. (Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англій-
ська мова: Підручн. для 10 кл. середи, шк. - К.: Освіта, 1997. - Lesson 48, с. 81-83).

4. Розробіть фрагмент уроку з навчання аудіювання в 11 класі (аудіотекст додається).
5. Складіть тестове завдання множинного вибору з використанням тлумачень слів з

метою контролю рівня сформованості навичок диференціювання у процесі читання
багатозначних лексичних одиниць: act, address, case, dish, draw, drill, ear, favour,

kind, move.

Текст для аудіювання
WHY DID THE LITTLE DOG DIE?

Once Mrs. Reed intended to give a party. She wanted to invite her friends for dinner and
a game of bridge. She was thinking what special dish to prepare for dinner when her maid-
servant announced that there was a man at the back door offering to sell mushrooms.

The lady accompanied by the little terrier came down to the kitchen and found there a
stranger with a basket over his arm. The lady knew nothing about mushrooms and she asked
the man if they were not poisonous. The man reassured her that they were good. The lady
paid the money at once, ordering the servant to empty the basket and return it to its owner.
While the servant was emptying the basket she dropped a mushroom, and the terrier imme-
diately swallowed it.

The guests arrived at the appointed hour and were served a dish of mushrooms, which
they liked very much. When the guests began to play cards, the hostess noticed that the
servant's eyes were red with tears. Calling her aside, Mrs. Reed asked her what the cause of
her tears was. The girl said that she was crying because the dog had died.

The terrible truth flashed through the lady's brain. She addressed her guests and said
that the mushrooms she had offered them were poisonous. She suggested going to the near-
est hospital to have the contents of their stomachs pumped out. All rushed to the hospital.
The staff of the hospital were surprised to see a group of patients in evening dresses.

On arriving home, the lady asked where the terrier's body was.
"Oh," said the servant, still sobbing, "The gardener has buried it, for it was so badly

smashed, and we didn't even have time enough to put down the number of the car that so
cruelly ran over the poor little pet."

' ';'•

Hf'IflU ТЕМИ КУРСОВОЇ АБО БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

1. Цілі навчання іноземних мов у середній школі:
• Розвиваючий аспект навчання ЇМ.
• Шляхи реалізації виховних цілей уроку ЇМ.
• Розвиток інтересу учнів до вивчення ЇМ.
1 Естетичне виховання учнів на уроках ЇМ.

2. Лінгвокраїнознавство та викладання іноземної мови:
• Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови в середніх навчальних

закладах (початковий/середній/старший ступінь навчання).
• Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іноземної мови в середніх

навчальних закладах.
3. Професійна майстерність учителя іноземної мови:

• Роль учителя ЇМ у здійсненні навчально-виховного процесу у школі.
• Методична майстерність учителя ЇМ.
• Професіограма вчителя ЇМ.

1 Форми взаємодії учителя та учнів на уроці ЇМ.
4. Навчання фонетичного матеріалу:

• Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням.
• Удосконалення вимови на середньому і старшому ступенях оволодіння

усним мовленням.
• Навчання інтонації на початковому ступені оволодіння усним мовленням.
• Навчання фразового і логічного наголосу у процесі оволодіння усним

мовленням.
• Удосконалення інтонації на середньому і старшому ступенях оволодіння

усним мовленням.
5. Навчання граматичного матеріалу:

« Різні способи ознайомлення учнів з граматичним матеріалом (активним і
пасивним).

• Підсистема вправ для формування граматичних навичок говоріння і письма.
• Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання та

читання.
• Різні способи організації і презентації граматичного матеріалу в підручниках

іноземної мови.
• Використання різних видів наочності у навчанні граматичного матеріалу.
• Узагальнення граматичного матеріалу на різних ступенях навчання.

6. Навчання лексичного матеріалу:
• Різні способи семантизації лексики.
• Використання різних видів наочності у навчанні лексичного матеріалу.
• Підсистема вправ для формування лексичних навичок говоріння і письма.
• Підсистема вправ для формування лексичних навичок аудіювання і читання.

*• Шляхи формування потенціального словника учнів.
7. Навчання аудіювання:

• Особливості навчання аудіювання на початковому/середньому/старшому
ступені.

• Розвиваючий аспект навчання аудіювання на різних ступенях.
1 Виховний та освітній потенціал навчання аудіювання на різних ступенях.
• Труднощі навчання аудіювання та шляхи їх подолання.
• Вправи для розвитку в учнів умінь розуміння іншомовних аудіотекстів.

8. Навчання діалогічного мовлення:
• Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення.
• Вправи для формування діалогічних умінь учнів середньої школи.
• Навчання діалогічного мовлення на початковому/середньому/старшому

ступені.
• Рольова гра у навчанні діалогічного мовлення.
• Використання опор у процесі навчання діалогічного мовлення.

9. Навчання монологічного мовлення:
• Вправи для формування монологічних умінь учнів середньої школи.
« Навчання монологу-опису на початковому/середньому ступені.
• Навчання монологу-повідомлення/монологу-розповіді на початковому/

середньому ступені.
• Навчання монологу-роздуму/монологу-переконання на середньому/стар-

шому ступені.



• Використання опор у процесі навчання монологічного мовлення на початко-
вому /середньому /старшому ступені середньої школи.

• Навчання монологічного мовлення в ... кл. за темою"....".
10. Навчання техніки читання:

• Особливості навчання техніки читання іноземною мовою на початковому
ступені.

• Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту і буквено-звукових відповідностей.
• Використання наочності для навчання техніки читання.

11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності:
• Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності на початковому ступені.
• Навчання читання на середньому та старшому ступенях.
• Організація самостійного читання іншомовних текстів.
• Робота з газетою на уроці іноземної мови.
• Система вправ для навчання читання іноземною мовою.
• Класифікація видів читання іншомовних текстів.
• Читання як засіб навчання інших видів мовленнєвої діяльності та мовних

аспектів.
12. Навчання письма:

• Письмо як мета і засіб навчання іноземної мови.
1 Навчання каліграфії в середній школі.
• Вправи для навчання орфографії.
• Навчання писемного мовлення у... класі.
• Система вправ для навчання писемного мовлення в середній школі.

13. Контроль у навчанні іноземних мов:
• Контроль слухо-вимовних навичок мовлення.
• Контроль граматичних навичок усного/писемного мовлення. > "
1 Контроль лексичних навичок усного/писемного мовлення. . :
• Контроль умінь говоріння/аудіювання/читання/письма.
• Організація поточного контролю на уроках іноземної мови. •*•• ' -
• Організація рубіжного контролю у навчанні іноземної мови. •' •
• Організація підсумкового контролю у навчанні іноземної мови. - *

14. Тести у навчанні іноземних мов: "
• Тестовий контроль у навчанні іноземних мов.
• Психологічний і методичний аспекти тестового контролю володіння інозем-

ною мовою.
• Особливості тестового контролю на різних ступенях навчання іноземних мов

'•••' • Учительський тест як засіб реалізації поточного контролю на уроках інозем-
ної мови.

• Тестування як засіб реалізації тематичного контролю у навчанні іноземної
мови.

15. Урок іноземної мови:
• Основні методичні вимоги до сучасного уроку ЇМ. J '•'•
• Цілі уроку ЇМ. •'•• f и

•*•' • Виховний/розвиваючий/освітній потенціал уроку ЇМ. • •
• Структурні компоненти уроку ЇМ. ' • '

? • Урок ЇМ на початковому/середньому/старшому ступені навчання в середній
школі.

• Мотиваційні засоби навчання та їх застосування на уроці ЇМ.
• Планування серії уроків за темою "....".

16. Навчальні ігри на уроках іноземної мови:
• Гра як засіб інтенсифікації навчання ЇМ.
• Мовні ігри для навчання англійської/французької/німецької/іспанської мови.
• Ігрові фонетичні/граматичні/лексичні/орфографічні вправи.
• Система ігрових вправ у підручнику English through Communication.

17. Рольова гра у навчанні іноземних мов:
• Методична типологія рольових ігор.
• Рольові ігри на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

18. Вірші та пісні на уроках іноземної мови:
• Робота з поетичним текстом на уроці ЇМ.
• Використання пісенного матеріалу у навчанні ЇМ.

19. Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови:
• Зорові опори у навчанні ЇМ.
• Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу

з іноземної мови.
• Прийоми використання засобів зорової наочності для формування мовлен-

нєвих навичок.
• Прийоми використання засобів зорової наочності для розвитку мовленнєвих

умінь.
20. Технічні засоби у навчанні іноземних мов:

• Фонограма як засіб інтенсифікації навчального процесу з ЇМ.
• Відеограма на уроці ЇМ.
• Відеофонограма у навчанні ЇМ.
• Можливості використання ЕОМ у навчанні ЇМ.

21. Самостійна робота учнів з іноземної мови:
• Організація та проведення класної самостійної роботи з ЇМ.
• Організація колективної діяльності учнів на уроці ЇМ.
• Використання роздавального матеріалу для управління навчальною діяль-

ністю учнів на уроці ЇМ.
22. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях:

• Навчання іноземної мови на початковому ступені.
• Навчання іноземної мови на середньому ступені.
• Навчання іноземної мови на старшому ступені.
• Навчання іноземної мови у початковій школі.

23. Навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку:
• Психологічні і методичні основи раннього навчання ЇМ.
• Уроки іноземної мови у початковій школі.
• Навчання іноземної мови у дитячому садку.
• Розвиток індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів

засобами ЇМ.
Обравши тему роботи, не забудьте конкретизувати її щодо мови навчання, типу

Навчального закладу та ступеня навчання.
Наприклад (тема 7):

«Особливості навчання аудіювання англомовних текстів учнів старшого ступеня
середньої загальноосвітньої школи».



Отже ми впевнені, що ви успішно склали іспит, і вітаємо вас. Але це був лише
перший крок на шляху одержання кваліфікації учителя.

І все ж таки,

ЧАСТИНА IV (VIII семестр)

Л good beginning makes n good ending.

Попереду на вас чекає ще багато цікавого.

ВАША РОБОТА У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Протягом цього міжсесійного періоду вам передусім необхідно:
в Написати і підготувати до захисту курсову або бакалаврську роботу;
в Виконати програму першої педагогічної практики.

Підготовка курсової роботи1

Ви обрали тему курсової роботи і тепер настав час приступати до її написання.
Уважно ознайомтеся з рекомендаціями щодо підготовки курсової роботи. Зверніть увагу
нате, що курсова робота з методики викладання іноземної мови має містити самостій-
но розроблені чи підібрані вами навчально-методичні матеріали, а саме: вправи для
навчання мовленнєвої діяльності чи мовного матеріалу, тести для контролю знань,
навичок та вмінь учнів, наочні посібники, зразки планів-конспектів уроків тощо.
Розроблені матеріали повинні пройти апробацію у навчальному процесі під час
педагогічної практики. Термін подачі курсових робіт - 15 травня поточного року.

Загальні завдання

Курсова робота як самостійна письмова робота реферативно-дослідного харак-
теру передбачає вивчення конкретної наукової проблеми.

Метою курсової роботи є:
- поглиблення ваших знань з актуальних проблем методики;
- подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових

джерел;
- формування дослідницьких умінь;
- стимулювання до самостійного наукового пошуку;
- розвиток умінь аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спо-

стереження;
- формування вмінь практичної реалізації результатів дослідження проблеми

в самостійно виконаних розробках.

Вимоги до написання

Курсова робота виконується згідно з навчальним планом на одну з тем, запро-
понованих кафедрою або викладачем цієї кафедри.

Курсова робота з методики виконується українською або іноземною мовою.
Обсяг курсової роботи - 20-25 сторінок машинопису.

Детальніше див.: Положення про навчально-наукові та кваліфікаційні роботи студентів Київ-
ського державного лінгвістичного університету /Укл.: Болдирєв Р.В., Соловей М.І., Сажко Л.А.
та ін. - К.: Вид. центр КДЛУ, 1999. - 46 с



Курсова робота має бути чітко структурованою (див. далі) з дотриманням таких
вимог щодо оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією
сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат; наявності висновків і
списку використаної літератури (20-25 джерел). Обов'язковим є використання наукової
літератури іноземною мовою, що вивчається. До бібліографічного списку включаються
новітні видання.

Обов'язковими компонентами курсової роботи мають бути: визначення актуаль-
ності дослідного завдання та розробка навчально-методичних матеріалів.

При написанні курсової роботи ви можете виконувати такі дослідні завдання:
педагогічне спостереження та аналіз уроків; вивчення та опис позитивного досвіду
роботи вчителів іноземної мови; анкетування учнів; визначення рівня засвоєння учня-
ми знань програмного матеріалу і рівня володіння ними іншомовним спілкуванням
(за допомогою тестів, експериментальних методик); аналіз навчального процесу та
вправ навчально-методичного комплексу. При необхідності може проводитися мето-
дичний експеримент.

Навчально-методичні матеріали, розроблені вами в ході написання курсової
роботи, повинні свідчити про ваші вміння розробляти цікаві прийоми і способи
навчання й виховання учнів, серії та комплекси вправ з формування певних мовлен-
нєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь, добирати мовний та мовленнєвий
матеріал відповідно до мети дослідження, виготовляти наочні засоби навчання.
Розроблені матеріали повинні бути впроваджені у навчальний процес з іноземної
мови під час педагогічної практики.

Курсова робота має бути зброшурована, акуратно і грамотно оформлена.

Загальні рекомендації щодо опрацювання наукових джерел

Під час роботи з науковою літературою ви можете користуватися.різними вида-
ми каталогів: систематичним (назви джерел розташовані за галузями знань), алфавіт-
ним (назви творів розташовані за абеткою) і предметним (назви праць з конкретних
проблем чи галузей науки). Крім того, необхідно звертатися до періодичних видань.

При опрацюванні наукових джерел бажано робити записи, які можуть бути повни-
ми і точними (дослівними) або скороченими, з коротким викладом матеріалів, що
вивчаються. Так, можна зробити:

^ детальний конспект; запис основних положень робіт, фактичного матеріалу,
власних зауважень тощо;

•f короткі записи з авторськими коментарями;
^ виписки у формі цитат.

Записи, цитати фіксуються в зошитах, на картках, що звичайно сприяє їх класифі-
кації, пошуку матеріалу, необхідного для аналізу різних сучасних рішень наукової
проблеми.

При роботі з науковими джерелами слід пам'ятати, що власне дослідження перед-
бачає передусім критичний аналіз цих джерел. Саме критичний аналіз наукової
літератури розширює можливості коректного визначення недостатньо досліджених
аспектів наукової проблеми і точнішого виділення'корпусу конкретних евристичних
завдань. Автор наукового дослідження повинен уміти викласти свій погляд на шляхи

вирішення обраної проблеми. При цьому він має показати вміння оперувати науковою
термінологією, осмислювати ті наукові визначення, які найбільш точно характеризують
проблему дослідження. Слід зауважити, що введення нових термінів потребує
глибокого обґрунтування.

У кінці наукової роботи подається список використаної літератури, в якому вказу-
ються всі опрацьовані наукові джерела та обов'язково ті, на які є посилання в тексті.

Вимоги до категоріального термінологічного апарату
наукового дослідження

До базового категоріального термінологічного апарату наукового дослідження
належать переважно такі стереотипні наукові формули як наукова проблема, акту-
альність дослідження, об'єкт дослідження, предмет дослідження, мета дослідження,
методичні і практичні завдання, матеріал дослідження, наукова новизна, практичне
значення дослідження, методика дослідження, апробація роботи, резюме.

Наукова проблема - це внутрішньоструктурований комплекс взаємозв'язаних
питань, зорієнтованих на визначення й інтерпретацію параметрів серії певних явищ
матеріального чи духовного світу, їх наукову кодифікацію у системі чітко окреслених
поняттєвих координат.

Проблема дослідження завжди пов'язана з вивченням специфіки внутрішньої
організації об'єкта і предмета дослідження, з виявленням їх системних зв'язків,
аспектуальною розробкою їх основних і другорядних ознак. У конкретній дослідній
роботі наукова проблема практично обмежується комплексом теоретичних питань,
пов'язаних передусім з метою дослідження; іншими словами, основна мета дослід-
ження полягає у розв'язанні певної наукової проблеми.

Актуальність дослідження конкретної наукової проблеми зумовлюється соціаль-
ним замовленням (що відображено у відповідних державних документах), практичними
завданнями певної галузі науки, необхідністю розширення сучасних уявлень про певні
процеси чи явища, недостатнім рівнем розробки окремих аспектів наукової проблеми.

Тема дослідження конкретизує напрям дослідної роботи у вивченні процесів чи
явищ, обраних для дослідження певного аспекту проблеми.

Орієнтовна тематика всіх видів наукових робіт (від реферату до магістерської
роботи) розробляється і затверджується профілюючими кафедрами.

Назва теми роботи повинна бути конкретною, узгоджуватися з об'єктом і предме-
том дослідження.

Об'єкт дослідження - це внутрішньо структурована певна сукупність спорід-
нених елементів як частини матеріального чи духовного світу, яка є предметом
теоретичного чи практичного дослідження. Об'єкт дослідження становить цілісний
комплекс елементів об'єктивної реальності чи знань про неї, на який спрямовано
науковий пошук.

Предмет дослідження - це окремі сторони, властивості й відношення об'єкта,
той аспект проблеми, що розглядається відповідно до певної мети як у теоретичному,
так і в експериментальному планах.

В об'єкті дослідження визначається загальна сфера наукового пошуку, у предметі
Дослідження чітко позначається явище, етап чи процес, які мають розглядатися у



бакалаврській, дипломній чи магістерській роботі. Визначення предмета дослідження
слід розуміти як конкретизацію параметрів певного "ракурсу" наукового пошуку
основних компонентів об'єкта дослідження.

Мета дослідження є визначенням авторської стратегії в одержанні нових знань
про об'єкт і предмет дослідження. Мета дослідження може бути пов'язана зокрема:

- з обґрунтуванням нової системи засобів, спрямованих на розв'язання пев-
ного наукового завдання;

- з обґрунтуванням можливості виявлення нових ознак як загального, так і
часткового плану у внутрішній організації серії конкретних фактів, що ана-
лізуються;

- із розробкою комплексу певних передумов, необхідних для розв'язання нау-
кових завдань.

Завдання дослідження, конкретизуючи загальну його мету, чітко позначають
етапи наукового пошуку у досягненні цієї мети. Передусім формулюються завдання,
пов'язані з виявленням найсуттєвіших ознак і внутрішньої структури об'єкта дослід-
ження. Виділяються також завдання, зорієнтовані, зокрема, на:

- вирішення певних теоретичних питань, загальної програми дослідження (вияв-
лення сутності окремих понять, явищ, процесів; визначення параметрів і рівнів
функціонування, критеріїв ефективності, принципів інтерпретації тощо);

- характеристику нових рішень даної наукової проблеми;
- обґрунтування, виявлення системи конкретних засобів, необхідних для розв'я-

зання наукової проблеми та організаціїїх експериментальної перевірки;
- розробку рекомендацій щодо практичного використання результатів дослід-

ження.
Весь комплекс завдань - це алгоритм конкретної програми дослідження, зумов-

лений логікою етапів даного наукового пошуку.
Характеристика новизни наукового дослідження спрямована, зокрема, на:

а) розкриття теоретичної новизну (вироблення концепції, методики, класи-
;! фікації, закономірностей) і практичної новизни (розробка методичних
И рекомендацій, дидактичних пропозицій, нових форм організації роботи);

б) визначення рівня новизни отриманих теоретичних і практичних результатів,
їх місця серед відомих наукових фактів (конкретизація, доповнення, транс-

I' формації);
й в) оцінку нових результатів у розгорнутому, аргументованому і чіткому викладі.

Теоретичне значення дослідження полягає у вирішенні питань, пов'язаних з
інтегральною характеристикою його внеску у розвиток ідейної і методологічної пара-
дигми даної науки, комплексним показником його перспективності, доказовості,
концептуальності.

Практичне значення характеризується реальною можливістю впровадження
у практику результатів даного дослідження.

Методика дослідження - це комплекс конкретних методів, зорієнтованих на
отримання нового наукового знання, його окремих етапів і на визначення параметрів
методичного забезпечення дослідження, його теоретичних і практичних завдань.

Резюме - стисла загальна характеристика наукової чи кваліфікаційної роботи.
Призначення резюме - оперативне ознайомлення з методикою дослідження,

фактичними результатами та основними висновками наукової роботи.

Структура резюме:
- характеристика категоріального апарату проведеного наукового досліджень

(актуальність теми, мета, об'єкт, предмет, завдання, методика досліджені-
тощо);

- загальна характеристика роботи (структура роботи, наявність вступу, певні
кількості розділів, додатків; повний обсяг роботи, кількість малюнків, схеї
таблиць, обсяг списку використаних наукових джерел, зокрема іноземним
мовами тощо);

- характеристика основного змісту роботи (стисло викладається зміст наую
вої роботи по розділах);

- характеристика висновків (подається стисла інформація про теоретичн
практичні результати виконаної наукової роботи).

У резюме переважно використовуються прості синтаксичні конструкції, хара
терні для стилю ділових документів, подається стандартизована термінологія.

Завершується резюме комплексом ключових слів і сталих термінологічних слов
сполучень, представлених у тексті резюме, які з позицій інформаційного пошуку маю
той обсяг смислового навантаження, який чітко кореспондується з основним змісте
даної наукової роботи. Загальна кількість ключових слів - від 3 до 10.

Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через кои*
Повнота і глибина розробки наукового апарату дослідження залежить від тиі

наукової роботи. Всі названі компоненти повинні бути представлені в курсовій/бак
лаврській і дипломній роботах. ; .

Структура курсової роботи

Титульна сторінка.
План.
Вступ (обґрунтовується актуальність теми, її значення для теорії та практики певн
науки, мета, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження).
Основна частина (поділяється на теоретичні та практичні розділи; теоретичні розді
включають аналіз опрацьованої наукової літератури відповідно до завдань досл
ження, а також певні авторські висновки з визначенням перспектив подальших досл
них пошуків; практичні розділи містять опис виконаного дослідного завдання
розробки навчально-методичних матеріалів, використаних вами під час педагогіч*
практики).
Висновки (зумовлюються змістом курсової роботи).
Резюме (1-2 сторінки). Якщо курсова робота написана українською мовою - резю
пишеться іноземною мовою, що вивчається; якщо курсова робота написана інозє
ною - резюме пишеться українською мовою.
Список використаної літератури (бібліографія). На наукові джерела, що пр«
ставлені в бібліографії, повинні бути посилання в тексті курсової роботи. Всі наую
роботи подаються в алфавітному порядку і мають бути оформлені з урахуванн
усіх сучасних вимог до бібліографічного опису. У списку наукової літератури пові
ні переважати новітні видання.
Додатки, куди можуть бути винесені експериментальні матеріали, методичні розр<
ки та рекомендації.



Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(назва навчального закладу)

Кафедра

Курсова робота на тему:

(назва)

Студента
факультету

.групи

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Науковий керівник:
(науковий ступінь, посада)

(прізвище та ініціали)

(Місто - рік)

Зразок простого плану курсової роботи
Гема «Використання рольової гри у навчанні іншомовного спілкування

учнів 7-го класу школи з поглибленим вивченням англійської мови»
ВстУп ............................... ; .................................................................................
1 . Психологічні передумови використання рольової гри у процесі навчання

іншомовного спілкування учнів середньої школи ........................................
2. Лінгвістичні особливості англійського усного мовлення ..............................
3. Система вправ з використанням рольової гри у навчанні іншомовного

спілкування учнів 7 класу за темою "Great Britain" .......................................
Висновки ...........................................................................................................
Резюме ...............................................................................................................
Список використаної літератури .............................................................
Додаток .............................................................................................................

Зразок складного плану курсової роботи
Тема «Навчання активної граматики учнів середнього ступеня

загальноосвітньої школи (на матеріалі англійської мови)»
Вступ ..................................................................................................................
Розділ 1. Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання активної

граматики англійської мови на середньому ступені ........................
1.1. Роль і місце граматики у навчанні англійської мови ........................
1.2. Психолінгвістичні особливості засвоєння граматичного матеріалу ......
1.3. Цілі та зміст навчання активної граматики учнів середнього

ступеня ...............................................................................................
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Розділ 2. Організація процесу формування активної граматичної навички
англійської мови на середньому ступені навчання

2.1. Відбір та організація активного граматичного матеріалу для
середнього ступеня

2.2. Комплекс вправ для формування активної граматичної навички
на середньому ступені

2.3. Експериментальна перевірка комплексу вправ для формування
активної граматичної навички

Висновки
Резюме ^
Список використаної літератури
Додатки

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, формулюються об'єкт, предм*
мета і завдання дослідження, вказуються використані методи дослідження.

Наприклад:
Тема: Навчання діалогу-дискусії суспільно-політичного характеру на старшогі

ступені в середніх навчальних закладах з поглибленим вивченням англійської мов
Актуальність дослідження даної проблеми полягає в тому, що, з одного бон

дискусія є ефективним засобом розвитку непідготовленого іншомовного мовленн
а з другого - ця проблема недостатньо розроблена в методиці викладання англійськ
мови в середніх навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземної мови.

Об'єкт дослідження - процес навчання діалогу-дискусії суспільно-політичної
характеру на старшому ступені в середніх навчальних закладах з поглиблени
вивченням англійської мови.

Предмет дослідження - зміст і комплекс вправ для навчання діалогу-дискус
суспільно-політичного характеру учнів старших класів середніх навчальних заклад
з поглибленим вивченням англійської мови.

Мета дослідження полягає в розробці методики навчання діалогу-дискусії су
пільно-політичного характеру в старших класах середніх навчальних закладів
поглибленим вивченням англійської мови.

Завдання дослідження:
- уточнити етапи побудови діалогу-дискусії і визначити предметний, операційне

логічний та мовний зміст мисленнєвих операцій на кожному етапі;
- визначити характер навичок і вмінь, необхідних учням для ведення дискус

суспільно-політичного характеру;
- відібрати змістовий і логіко-композиційний матеріал англійською мовою, що відс

бражає предметно-операційний зміст та мовне оформлення діалогу-дискусії;
- розробити вправи для оволодіння відібраним матеріалом.

Методи дослідження:
- узагальнення досвіду викладання англійської мови в середніх навчальни

закладах України;
- опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземної мови та суміжни

з нею наук;
- лінгвометодичний аналіз автентичних дискусій, і-'
- наукове спостереження процесу навчання дискусії; '- ;

- моделювання діалогу-дискусії англійською мовою; *....'..
- дидактичне мовне тестування; *
- розвідувальний методичний експеримент.



Необхідно дати чіткі формулювання теоретичної новизни та практичної цінності
роботи. Наприклад:

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні критеріїв розробки комп-
лексу вправ для навчання діалогу-дискусії суспільно-політичного характеру.

Практична цінність роботи полягає у розробці комплексу вправ (проблемно-
пошукових і логіко-композиційних) для навчання діалогу-дискусії суспільно-політич-
ного характеру учнів старших класів середніх навчальних закладів з поглибленим
вивченням англійської мови.

В основній частині рукопису розглядаються накреслені завдання дослідження,
описується методика дослідження, аналізуються одержані результати, формулюються
методичні рекомендації. Основна частина може складатися з теоретичної і практич-
ної. Теоретична частина роботи повинна містити критичний огляд наукової літератури
з обраної теми, аналіз існуючих поглядів на предмет дослідження (якщо такі існують),
огляд невирішених аспектів проблеми. У практичній частині описується розроблена
методика навчання і пред'являються одержані результати дослідження.

У заключній частині інтерпретуються результати дослідження, формулюються
висновки і методичні рекомендації щодо удосконалення процесу навчання іноземної
мови.

Бібліографія - це список використаної вітчизняної і зарубіжної літератури з
методики і суміжних з нею наук, укладений в алфавітному порядку.

Додаток може містити графічний та ілюстративний матеріал; мовний і мовленнє-
вий навчальний матеріал, вправи, зразки наочних посібників, а також таблиці, схеми,
графіки, анкети учнів тощо.

Зразки бібліографічного опису різних видів наукових праць

Монографії (один, два або три автори):
• Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Освіта, 1997. - 256 с.
• Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.:

Вища школа, 1995. -237 с.
• Рапопорт И., Сельг Р., Соттер И. Тесты в обучении иностранным языкам в школе. -

Таллин: Валгус, 1987. - 352 с.
Роботи, які мають більше трьох авторів, подають за назвою; у вихідних даних

книги наводять прізвища чотирьох авторів, якщо їх чотири, або трьох з припискою
"та ін.", якщо їх п'ять і більше, наприклад:

• Методика обучения иностранным языкам в средней школе/Сост. Гез Н.И., Ляховиц-
кий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. - 373 с.
Якщо у праці є вказівка "За ред.", то необхідно вказати прізвище редактора та

його ініціали, наприклад:
• Методика интенсивного обучения иностранным языкам /Под ред. В.А.Бухбиндера

и Г.А.Китайгородской. - К.: Вища школа, 1988. - 344 с.
• Выготский Л.С. Детская психология /Под ред. Д.Б.Эльконина: Собрание сочинений:

В 6 т. - М.: Педагогика, 1984. - Т. 4. - 432 с.

Наукові збірники:
• Вопросы организации контроля при обучении иностранному языку: Сб. науч. тр. /

МГПИИЯ им. М.Тореза. - М., 1988. - Вып. 322. - 150 с.
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Статті в журналах, наукових збірниках або розділах книжок
Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови //Іноземні мови. -199:
-№3-4.-С. 5-11.

Онищенко К.І. Вправи з навчання читання фабульних текстів на початковому етаї
в школі з викладанням ряду предметів англійською мовою //Методика викладанн
іноземних мов: Наук.-метод. зб. - К.: Ленвіт, 1996. - Вип. 25. - С. 39-43.

Дисертації

Деркач Л.Н. Психологические основы самоконтроля учащихся в процессе обучени
иностранным языкам: Дис. ... д-ра психол. наук. - К., 1994. - 311 с.
Кміть О. В. Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищоп
педагогічного навчального закладу (II курс, англійська мова): Дис.... канд. пед. наук -
К., 2000.-153с.

Автореферати дисертацій:

Сердюков П.І. Теоретичні основи навчання іноземних мов у мовному вузі з викорис
танням інформаційних технологій: Автореф. дис.... д-ра пед. наук. - К., 1997. - 32 с
Петренко О.П. Тестовий контроль умінь читання англійською мовою в початковій школі
Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - К., 1997. - 24 с.

Цеомашко О.Л. Умови ефективності мовних навчаючих комп'ютерних систем не
початковому етапі шкільного навчання (на матеріалі французької мови): Автореф
дис. ... канд. пед. наук. - К., 1997. - 24 с.

Роботи іноземною мовою:

Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. - Oxford University
Press, 1991. -408 p.

Marcos M.T. Metodologia del espanol como lengua segunda. - Madrid: Alhambra, 1982.
-VII.-147 p.

Moreau M.-L, RichelleM. L'acquisition du langage. -Bruxelles: Mardaga,1982. -261p.
Toth A. Die Prufung zum VHS-Zertifikat fur Englisch als Beispiel eines objektiven Sprachtests
//Die neueren Sprachen, Frankfurt a. M. - 1971. - Bd.70 - H5. - S. 229-237.

Оформлення наукової роботи

Кожне наукове дослідження потребує відповідного оформлення.
Курсова робота - це наукова праця, в якій ви повинні не лише продемонстру-

вати вміння працювати з науковими джерелами, але й виконувати самостійне дослід-
ження.

Кваліфікаційна робота (бакалаврська, дипломна, магістерська) зорієнтована
на підтвердження певного рівня кваліфікації автора наукової праці і тому повинна
бути результатом глибокого теоретичного вивчення обраної проблеми, її творчого
осмислення та експериментальної перевірки.

Усі види наукових досліджень доцільно спочатку готувати у попередньому (пер-
шому, т. зв. чорновому) варіанті. До остаточного варіанта тексту дослідної роботи
вносяться усі зміни, запропоновані науковим керівником.

Кожна частина праці має бути логічно завершеною, містити висновки та пов'язу-
ватися із наступною частиною. Кваліфікаційна робота (бакалаврська, дипломна,
Магістерська) повинна поділятися на розділи та підрозділи (параграфи). На останній
сторінці робота підписується автором.



Оформлення роботи починається з титульної сторінки, на якій вказуються мініс-
терство, назва вищого навчального закладу та кафедри, де виконується дослідження;
назва роботи; прізвище, ім'я та no-батькові студента, курс, група та факультет, де він
навчається; прізвище, ініціали, вчене звання і науковий ступінь керівника; місце та
рік виконання роботи (див. додатки). На наступній сторінці подається план роботи. У
плані і в основному тексті назва і нумерація розділів друкуються великими літерами
симетрично до тексту. Номери розділів можуть вказуватися окремим рядком над
відповідним заголовком (РОЗДІЛ І), після номера крапка не ставиться. Якщо назва
розділу наводиться в одному рядку із номером цього розділу, тоді після номера

ставиться крапка (РОЗДІЛ І. ...).
Назва підрозділу (параграфа) друкується з абзаца маленькими літерами. Назві

параграфа передує його номер, який складається з номера розділу та порядкового
номера підрозділу. Після кожної цифри має стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій
параграф другого розділу). Такі частини роботи як вступ, висновки, список використа-
ної літератури не нумеруються. У кінці назв структурних частин роботи крапки не

ставляться.
Назви розділів та параграфів формулюються стисло і чітко.
Текст кожного розділу чи підрозділу починається за значенням його номера та

назви відповідно до плану роботи. Розділи необхідно писати з нової сторінки, для
підрозділів така вимога не обов'язкова. Всі сторінки роботи, крім титульної, нумеру-
ються. На титульній сторінці цифра 1 не ставиться, нумерація починається із цифри

2 на сторінці плану.
Текст роботи може містити ілюстративний матеріал (малюнки, таблиці, схеми

тощо). Такий матеріал повинен мати загальну нумерацію (арабськими цифрами) та
відповідну назву. Ілюстрації нумеруються послідовно у межах розділу. Номер ілюст-
рації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими
ставиться крапка, наприклад: "малюнок 1.2." (другий малюнок першого розділу)
Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи подаються під ілюстрацією.

Таблиці нумеруються послідовно у межах розділу. Під таблицями симетрично
розміщуються назви, які друкуються великими літерами. Над назвою таблиці у правому
верхньому куті подається напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Цей номер
повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими
ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2." (друга таблиця першого розділу). Якщо
таблиця перенесена на другу сторінку, то над другою частиною таблиці вказується
"Продовження табл." і зазначають її номер, наприклад: "Продовження табл. 1.2." Назви
граф у таблиці починаються з великої літери, підзаголовки - з малої літери, якщо
вони складають одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони є
самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм.

При посиланні у тексті на таблицю слово "таблиця" подається у скороченій формі

"...табл. 1.2".
В кінці наукового дослідження можуть бути і додатки, які друкуються на окремих

аркушах і повинні мати заголовки. Слово "Додаток" подається у правому верхньому куті
із нумерацією (якщо додатків декілька), але без позначки №, наприклад: "Додаток 1".

У тексті кваліфікаційної роботи допускаються загальноприйняті скорочення,
зокрема: с. -сторінка, ст. - стаття, т. ін.-таке інше, та ін.-та інші. У разі використання

авторських скорочень подаються необхідні пояснення. У науковій роботі не рекомен-
дується викладати матеріал від першої особи, краще, наприклад, писати: "Ми вважа-
ємо", "Ми встановили", "Можна дійти висновку" або вживати безособові речення.

При посиланні в тексті роботи на певне джерело у квадратних дужках зазнача-
ється номер цього джерела за бібліографічним списком та сторінка, наприклад: [9,
66]. Наведення цитати завершується поданням у круглих дужках прізвища автора
роботи, року її видання та сторінки, наприклад: (Зимня 1999: 169): У тексті можуть
робитися також виноски. Тут після цитати в тексті у квадратних дужках вказується
номер джерела за бібліографічним списком і номер виноски, а в кінці сторінки під
рискою - знову зазначається номер джерела за бібліографічним списком та повна
назва роботи, наприклад: ... [6].

В резюме кваліфікаційної роботи, написаному іноземною мовою, стисло викла-
даються основні положення та висновки.

Список використаної літератури складається переважно за абеткою або за
послідовністю посилань у тексті. Всі джерела вказуються тією мовою, на якій вони
видані. Література іноземними мовами наводиться в кінці бібліографії.

Надрукована та переплетена кваліфікаційна робота, підписана студентом і
завідувачем кафедри, подається у двох примірниках до ДЕК за два тижні до захисту.
До роботи додаються також відгук наукового керівника та одна - дві рецензії.

Підготовка бакалаврської роботи

Якщо ви вирішили одержати диплом бакалавра, то вам необхідно підготувати і
захистити бакалаврську роботу.

Загальні завдання

Бакалаврська робота є кваліфікаційною. Вона повинна мати пошуковий харак-
тер, бути спрямованою на дослідження актуального проблемного питання, що має
елементи практичної новизни. Виконується така робота на завершальному етапі
навчання у бакалавраті і є одним з важливих критеріїв відбору до магістратури. Метою
написання бакалаврської кваліфікаційної роботи є:

и поглиблення знань з актуальних проблем конкретної науки;
н подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових

джерел;
а формування дослідницьких умінь;
н стимулювання до самостійного наукового пошуку;
в формування вмінь практичної реалізації результатів дослідження професій-

ної проблеми в самостійно виконаних розробках.

Вимоги до написання

1. Бакалаврська робота виконується згідно з навчальним планом.
2. Бакалаврська робота передбачає апробацію під час навчальної або виробничої

практики ваших власних методичних розробок, а також на науково-практичних



конференціях і проблемних семінарах за планом діяльності наукового студент-
ського товариства.

3. Бакалаврська робота виконується українською або іноземною мовою, що вивча-
ється.

4. Обсяг бакалаврської роботи - 30-40 сторінок машинопису.
5. Бакалаврська робота має бути чітко структурованою з дотриманням таких вимог

щодо оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією
сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, висновків і списку
використаної сучасної літератури (не менше 30-35 джерел). Обов'язковим є
опрацювання джерел іноземною мовою, що вивчається.

6. Необхідними компонентами бакалаврської роботи є виконання дослідного зав-
дання та розробка навчально-методичних матеріалів.

Г*

Структура бакалаврської роботи

1. Титульна сторінка. а; ;
2. План. •-
3. Вступ, де:

а обґрунтовується актуальність теми, її теоретичне і практичне значення;
н дається аналітичний огляд наукової літератури дослідження; аргументується

вибір об'єкта дослідження;
в визначаються завдання експерименту, висвітлюються різні точки зору на

сучасні рішення досліджуваної проблеми;
н визначаються мета і конкретні завдання дослідження; його предмет і об'єкт;
н окреслюються рамки дослідження (етап навчання, період тощо);
н характеризується методологічна основа дослідження;
н вказуються методи вирішення поставлених завдань (аналіз навчальних,

архівних матеріалів, наукових видань, спостереження, експеримент, конкрет-
ні емпіричні дослідження тощо); шляхи і засоби апробації.

4. Основна частина, що включає 2-3 розділи, один з яких має практичний характер
Кожний розділ закінчується стисло викладеними узагальненнями і висновками

5. Висновки.
6. Резюме (1-2 сторінки). Якщо бакалаврська робота написана українською мовою,

то резюме пишеться іноземною мовою, що вивчається; якщо бакалаврська робота
написана іноземною мовою - резюме до неї пишеться українською мовою.

7. Список використаної літератури (бібліографія).
8. Додатки, куди при необхідності можуть бути внесені експериментальні матеріали,

методичні розробки та рекомендації тощо.

Ознайомтеся також з рекомендаціями щодо підготовки курсової робот й. Зокрема
з підрозділами:

н (1.1.3.) Загальні рекомендації щодо опрацювання наукових джерел.
н (1.1.4.) Вимоги до категоріального термінологічного апарату наукового

дослідження.
н (1.1.6.) Зразки бібліографічного опису різних видів наукових праць.
а (1.1.7.) Оформлення наукової роботи.

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра

Бакалаврська робота на тему:

(назва)

Студента
факультету

групи

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Науковий керівник:
(науковий ступінь, посада)

(прізвище та ініціали)

(Місто - рік)

Сподіваємось, що наші рекомендації допоможуть вам підготувати роботу на
високому науково-методичному рівні та успішно захистити її.

Рекомендації з педагогічної практики (методичний аспект)1

Мета, зміст і завдання педагогічної практики

Мета педагогічної практики
Педагогічна практика на старших (IV-V) курсах спрямована на те, щоб забезпе-

чити вас комплексом навичок та вмінь, необхідних для здійснення всіх видів
навчально-виховної роботи у школі.

Метою педагогічної практики є:
в оволодіння майбутніми педагогами-вихователями формами, засобами, тех-

нологіями навчально-виховної роботи в різних типах загальноосвітніх навчаль-
них закладів;

в розвиток умінь застосовувати у практичній діяльності знання з основ теорії педа-
гогіки, психології та методики навчання іноземної мови; усвідомлення вами про-
фесійної значущості цих знань, виховання потреби постійного удосконалення
професійних знань, навичок, умінь та педагогічної майстерності;

Детальніше див.: Рекомендації з педагогічної практики студентів старших курсів (методич-
ний аспект) /Укл. Бичкова Н.І., Бражник И.О. - К.: Ленвіт, 1998. - 44 с.; Педагогічна практика.
Навчально-методичні матеріали для ступеневої підготовки вчителів іноземних мов /Укл.:
Соловей М.І., Бичкова Н.І., Бражник И.О. та ін. - К.: Вид. центр КДЛУ, 1999. - 96 с.



в розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу кож-
ного з вас;

в подальший розвиток дослідницьких умінь у конкретній професійній діяльності.

Завдання педагогічної практики
Завдання педагогічної практики зумовлені особливостями професійної підготовки

майбутніх учителів-вихователів. Провідними є:
в виховання у вас любові до професії вчителя, прагнення до постійного професій-

ного розвитку;
и забезпечення умов для вашої професійної адаптації, залучення вас до актив-

ної діяльності в учнівських колективах;
в закріплення і поглиблення знань з психолого-педагогічних і фахових дисцип-

лін, оволодіння засобами та методами застосування цих знань для розв'язання
педагогічних завдань;

З в ознайомлення із специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх навчаль-
них закладів (середня загальноосвітня школа, спеціалізована школа, гімназія,
ліцей, колегіум);

н формування вміння проводити уроки з використанням сучасних технологій навчан-
ня;

в розвиток уміння здійснювати виховну роботу, в тому числі на базі іноземної
мови, що вивчається;

в формування творчого, дослідницького підходу до організації педагогічної діяль-
ності, набуття вмінь проводити наукові дослідження з використанням ефектив-
них методів і методик педагогічних досліджень, а також умінь здійснювати само-
контроль, самоаналіз та об'єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності
та діяльності вчителів і колег-практикантів;

в оволодіння вміннями спілкування з вихованцями, їхніми батьками та педаго-
гами;

в вироблення у вас як майбутніх педагогів навичок самостійності у підготовці та
проведенні різних форм і видів навчально-виховної роботи з вихованцями та

" • • ' ' • особистої відповідальності за їх якість та ефективність;
н сприяння розвитку і закріпленню особистісних властивостей, які є передумовою

формування вашої педагогічної майстерності, індивідуального стилю професій-
ної діяльності майбутніх фахівців.

Зміст педагогічної практики
Педагогічна практика органічно поєднується з вивченням педагогічних, психоло-

гічних та спеціальних дисциплін. В залежності від цього педагогічна практика поділя-
ється на два етапи.

Перший етап- навчально-виховна практика студентів IV курсу. Тривалість -4

тижні.
Практика проходить у початковій школі (1-4 класи) та основній (5-9 класи)

загальноосвітніх навчальних закладів (школи, гімназії, ліцеї). Для проведення
навчальної роботи ви закріплюєтесь за однією мовною групою класу. Для проведення
виховної роботи з учнями за кожним класом закріплюється один або два студенти
Керівництво практикою з навчальної, виховної та науково-дослідної роботи здійсню-
ють викладачі мовних кафедр, кафедри методики викладання іноземних мов (груповий

\ методист), педагогіки та психології.

Педагогічна практика на IV курсі передбачає:
В ознайомлення з напрямами, формами, методами навчально-виховної роботи загальне

освітніх закладів (бесіди з адміністрацією школи, вчителями, класними керівникамі/
знайомство з організацією та змістом роботи методичного об'єднання вчителів інозеп/
ної мови; вивчення шкільної документації: планів роботи навчального закладу, плані
виховної роботи класних керівників, вимог до ведення класного журналу, ознайомленні
з тематичними та поурочними планами вчителів іноземної мови, планами роботі
гуртків, з обладнанням навчальних кабінетів);

В планування вами навчально-виховної роботи на весь період педагогічної практики
Н роботу на посаді вчителя іноземної мови початкової або основної школи;
В виконання обов'язків помічника класного керівника;
В проведення науково-дослідної роботи;

0 підготовку звітної документації та участь у робочих нарадах, інших підсумкових за
ходах з педпрактики в загальноосвітніх закладах та університеті (інституті).

До змісту практичної діяльності студента-практиканта IV курсу як учителя /но
земної мови входить:

а). Навчальна робота:

н складання тематичного плану уроків на основі планів вчителів;
в планування окремих уроків та серій уроків спільно з методистом (учителем) абс

спираючись на їх консультації;
проведення уроків;
відвідування уроків учителів та студентів-практикантів;
проведення предметного і комплексного аналізу відвіданих уроків за схемою
виготовлення наочних посібників, роздавального дидактичного матеріалу;
дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до уроку;
проведення психолого-педагогічного аналізу уроку;
перевірка зошитів учнів;

в проведення додаткових занять із невстигаючими.
б). Позакласна робота з іноземної мови:

н спостереження та аналіз окремих видів позакласної роботи, що проводять учител
школи;

в планування окремих видів групових та масових форм роботи, які відповідають
особливостям навчання у початковій та основній школі, спільно з методистом
(учителем) або з опорою на готові зразки;

в підготовка та проведення запланованої позакласної роботи;
н відвідування позакласних заходів, які проводять студенти, та їх аналіз,

в). Дослідна робота:

в проведення тестування учнів з метою виявлення рівня володіння іноземною мовою;
в проведення опитування (анкетування) учнів для вивчення їх особистісної спря-

мованості та індивідуального стилю вивчення мови;
н проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою прогнозування

можливих труднощів його засвоєння учнями;
в вивчення наукової методичної літератури з метою удосконалення своєї роботи,

теоретичного осмислення реального навчального процесу;
виступи на методичних семінарах;
проведення спостережень з метою вивчення та узагальнення досвіду вчителів у
викладанні іноземної мови;

проведення досліджень, необхідних для написання курсової/бакалаврської
роботи з методики навчання іноземних мов.

н
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Діяльність студента-практиканта

Навчально-виховна робота студентів-практикантів проходить у три етапи.
На початковому етапі педагогічної практики ви здійснюєте таку діяльність:

1. Берете участь у настановчих зборах і в організаційних заняттях в університеті

та у школі.
2. Знайомитесь із класом, вивчаєте навчальний план, журнал, розклад уроків та

інші документи.
3. Визначаєте тематику і форми проведення виховних заходів рідною та іноземною

мовами.
4. Обираєте тему наукового дослідження.
5. Складаєте індивідуальний план роботи, подаєте його на підпис керівникам

педпрактики.
6. Відвідуєте уроки вчителів, позакласні заходи, що проводяться вчителями іноземної

мови, класними керівниками, студентами-практикантами, берете участь в їх аналізі.

7. Складаєте тематичний план серії уроків.
Протягом перших п'яти днів педпрактики груповий методист і керівник від кафедри

педагогіки або психології разом із студентами та старостою групи з педпрактики

складають загальний розклад:
а уроків, що проводитимуться студентами;
н взаємовідвідувань студентами уроків колег-практикантів, де вказуються сту-

денти - основні рецензенти уроків;
методико-педагогічних семінарів із зазначенням їх тематики;
позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, із зазначенням студен-
тів, які готують захід; позакласних заходів, що проводяться рідною мовою, із
зазначенням студентів, які готують захід.

У розкладі уроків позначається день для самостійної роботи студентів. Загальний
розклад - екран роботи студентів - вивішується в учительській. Керівникові від
кафедри педагогіки чи психології подається тематика наукових досліджень, які прово-

дитимуться кожним студентом окремо.
На основному етапі педагогічної практики ви здійснюєте таку діяльність:

1. На IV курсі проводите не менше чотирьох уроків на тиждень, на V курсі - не
менше п'яти уроків на тиждень. Вас допускають до проведення уроків тільки за
наявності повного конспекту уроку, підписаного вчителем, методистом або
керівником від кафедри педагогіки чи психології.

2. Готуючись до уроків, розробляєте і виготовляєте необхідні для їх проведення

допоміжні засоби навчання.
3. Відвідуєте уроки і берете участь в їх аналізі: не менше 8 уроків на тиждень, що

проводять вчителі іноземної мови, інші вчителі та студенти-практиканти згідно
з розкладом відвідувань і взаємовідвідувань.

4. За час педпрактики готуєте і проводите не менше двох позакласних заходів
рідною та одного - іноземною мовою, маєте конспекти їх проведення.

5. Відвідуєте позакласні заходи, здійснювані рідною та іноземною мовами, які
проводять вчителі, класні керівники та практиканти (не менше трьох заходів),

і берете участь в їх аналізі.
6. Берете участь в методичних та педагогічних семінарах і виступаєте на них з

доповідями.
7. Проводите дослідну роботу за темою курсової/бакалаврської роботи, а також

за своїм вибором. .,.-,,;„ І

На заключному етапі педагогічної практики ви виконуєте таку роботу:
1 • Готуєте звітні матеріали з педагогічної практики:

а звіт про роботу;
н повний конспект одного уроку з ескізами допоміжних засобів навчання;
в один наочний посібник з методичною запискою щодо його застосуванні
н психолого-педагогічну характеристику учня (IV курс) або класу (V курс)
н методичну розробку виховного заходу, проведеного рідною та іноземне

мовами;
и звіт про результати проведення наукового дослідження.

2. Здаєте звітну документацію керівникам педагогічної практики для перев
та оцінювання.

3. Захищаєте свій звіт з педагогічної практики на засіданні педколективу шк<
4. Берете участь в підсумкових заходах з педагогічної практики: засіданнях "кру

го столу", науково-практичній конференції тощо.

Права та обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант має право:
1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, орі

зації педагогічної практики.
2. Одержувати консультації вчителя та керівників практики з усіх питань прове^

ня педагогічної практики.
3. Користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчальними пс

никами.
4. Мати один день на тиждень для самостійної роботи.

Студент-практикант зобов'язаний:
1. Брати участь у настановчій та підсумковій конференціях, а також нарад

питань педагогічної практики.
2. Працювати у школі не менше п'яти днів на тиждень.
3. Сумлінно виконувати завдання педагогічної практики, передбачені nporpaN

Виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, наполе
вість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність.

4. Допомагати класному керівникові у проведенні виховної роботи серед у-
організації їх суспільно-корисної праці та чергування по школі, провеД'
роботи з батьками, перевірці щоденників тощо.

5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчалы
закладу, в якому проходить практику, розпорядження адміністрації шю
вчителів та керівників педагогічної практики, а* також старости групи.

6. Вживати необхідних заходів щодо дотриманням вимог шкільної гігієни в пов
денній роботі з учнями.

7. Звітувати про виконання програми педагогічної практики, подавши методі
та керівникові від кафедри педагогіки /психології/ необхідну документацій:

8. Староста групи з педпрактики веде облік відвідування студентами школи, н
відповідальність за дотримання ними дисципліни, вчасно інформує керівн
педагогічної практики про зміни у розкладі уроків, у графіку проведення ви
них заходів, про відсутність студентів у школі (з поважних чи неповажних І
чин), про стан взаємовідвідування практикантами уроків, позакласних зах
та ін.



Навчально-виховна робота

Одним із завдань педагогічної практики є навчитися застосовувати знання з
педагогіки, психології та методики навчання іноземної мови у навчально-виховному
процесі. Добираючи зміст, форми, методи навчання, ви повинні врахувати, якою мірою
вони будуть сприяти більш ефективному сприйманню, глибині розуміння і засвоєнню

знань учнями.

Загальні психолого-педагогічні вимоги до уроку
I. Організаційні:

н наявність продуманого плану уроку;
в організованість учнів;
н вчасна підготовка навчально-матеріального забезпечення уроку (ТЗН, наочність,

дошка тощо).
II. Дидактичні:

н організаційна чіткість проведення уроку, правильна постановка теми, зрозумілої
і досяжної мети і конкретних завдань, раціональне використання часу;

н уміле володіння методикою навчання і виховання - досконала організація нав-
чальної праці учнів на уроці, продумана і майстерно реалізована, гнучка й
різноманітна, динамічна й емоційна тактика управління навчально-виховним
процесом, форми та прийоми якої різні;

в раціональне управління пізнавальною і практичною діяльністю учнів, їх вихован-
ням та інтелектуальним розвитком;

н комплексна реалізація на уроці загальноприйнятих, а також специфічних
дидактичних принципів навчання.

III. Виховні:
а постановка виховної мети уроку і відповідних завдань щодо розумового вихован-

ня учнів, виховання в них високих моральних якостей - національної самосвідо-
мості, формування естетичних смаків, культури поведінки і праці тощо;

н відповідність мети, змісту, методів і засобів уроку загальнолюдським ціннос-
тям, ідеям педагогіки співробітництва;

з забезпечення тісного зв'язку змісту уроку з життям, його потребами і вимогами,
формування в учнів прагнення до активної діяльності;

н врахування індивідуальних особливостей учнів з метою забезпечення різно-
бічного розвитку на основі їхніх нахилів, інтересів та обдарування.

IV. Психологічні:
н вивчення і врахування на уроці вікових та психологічних особливостей кожного

учня;
н реалізація особистісно-гуманного підходу до дитини, що є основою педагогіки

співробітництва;
и дотримання педагогічного такту;
н уміння володіти собою, здатність за допомогою вербальної комунікації здійсню-

вати інтелектуальний, емоційно-вольовий та моральний вплив на учнів;
н уміння збуджувати і підтримувати увагу та інтерес дітей до навчання.

V. Гігієнічні:
в дотримання температурного режиму, норм освітлення, чистоти приміщення і т.п.;
н уникнення одноманітності у навчальній роботі з метою запобігання перевтоми

школярів.

Умови забезпечення ефективності уроку
1 • Комплексне вирішення завдань навчання, виховання і розвитку школярів з урахуваї

ням вікових та індивідуальних особливостей учнів класу.
2. Високе наукове обґрунтування стратегії і тактики управління пізнавальною діялі

ністю учнів на основі закономірностей і принципів навчання.
3. Напружена, посильна, досконало організована й результативна пізнавальна праи

усіх учнів.

4. Озброєння учнів глибокими й міцними знаннями, загально-навчальними, спеціальним
і трудовими навичками та вміннями, формування способів діяльності (осмислене спрі
ймання, застосування знань за зразком, творче застосування знань у нових ситуаціях

5. Діагностика факторів, що впливають на якість уроку, прогнозування ходу й наслідкі
навчально-виховного процесу, вибір на цій основі досконалої технології досягненн
запроектованих результатів, оптимальний вибір і поєднання організаційних фори
методів і засобів навчання.

6. Творчий, нестандартний підхід до вирішення конкретних завдань відповідно до НЭЯЕ
них умов і можливостей.

7. Здійснення міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків.
8. Повторення і закріплення знань.
9. Систематичний контроль за якістю знань, навичок та вмінь учнів.

10. Диференціація та індивідуалізація навчання.
11. Організація самостійної навчальної діяльності учнів.
12. Наявність свідомої робочої дисципліни школярів.
13. Раціональне використання кожної робочої хвилини уроку.
14. Атмосфера демократизму, змагання, діловитості, стимулювання дружнього спілку

вання, висока відповідальність усіх учасників навчально-виховного процесу за ре
зультати спільної праці.

Підготовка і проведення ефективного уроку вимагає високих професійно-педа
гогічних знань, навичок та вмінь, бажання працювати з учнями, відповідального став
лення до своїх учительських обов'язків, нового рівня педагогічного мислення.

Планування уроків іноземної мови
Успішність планування уроків зумовлена такими факторами:

н знанням цілей навчання та програмних вимог до мовленнєвих навичок і вміні
учнів у кожному класі;
знанням змісту навчально-методичного комплексу;
знанням умов навчання: вікових особливостей учнів, специфіки конкретногс
класу;
знанням основних методичних вимог до сучасного уроку іноземної мови;
врахуванням дидактичних і методичних принципів навчання.

Відповідно до програми навчання іноземної мови передбачає комплексне досяг-
нення практичної, виховної, освітньої та розвиваючої цілей.

Практична мета передбачає навчання учнів говоріння, аудіювання (усне мовлен
' ня), письма, читання (писемне мовлення) іноземною мовою в межах тематики

мовного матеріалу, визначених програмою.
: Освітня мета сприяє розширенню загального та філологічного кругозору учнів

Розвиваюча мета спрямована на розвиток інтелектуальної, пізнавальної діяль-
ності учнів, їх мовних здібностей.

Виховна мета забезпечує моральне, естетичне, екологічне, трудове та інші
напрями виховання учнів засобами іноземної мови.



Виходячи із загальних кінцевих цілей навчання, вчитель визначає конкретні цілі
уроку: практичну, освітню, розвиваючу, виховну.

Формулюючи практичну мету, вчитель визначає, чого конкретно він буде нав-
чати учнів на цьому уроці. Доцільно починати формулювання практичної мети словами
"вчити..." або "навчити...".

Наприклад:
н навчити учнів вживати ГС ... на рівні однієї фрази;
в навчити учнів вживати нові Л О ... на рівні понадфразової єдності;

7 н вчити учнів розуміти незнайомі слова на основі контексту;
и вчити учнів розповідати про... в обсязі 7-8 фраз на основі мовленнєвої ситуації

з опорою на логіко-синтаксичну схему;
в вчити учнів обмінюватися репліками на рівні діалогічної єдності "твердження-

" !' твердження" на основі мовленнєвої ситуації;
в вчити учнів одержувати основну інформацію з прочитаного (прослуханого)

тексту.
Якщо подається новий мовний матеріал, то формулювання практичної мети може

бути таким:
н ознайомити учнів із функцією, формою, особливостями вживання ГС... та вчити

правильно використовувати її на рівні фрази;
в ознайомити із значенням, формою, особливостями вживання ЛО ... та вчити

правильно їх використовувати у знайомих ГС на рівні фрази;
н ознайомити з правилом читання літери ...і вчити правильно читати слова згідно

з правилом.

Плануючи досягнення розвиваючої, виховної, освітньої цілей, вчитель повинен
чітко визначити відповідний потенціал навчального матеріалу уроку і своїх дій на ньому.
Наприклад:

в розвивати кмітливість учнів (учитель на уроці використає безперекладні способи
семантизації або ребуси, кросворди тощо);

в розвивати інтелектуальну гнучкість учнів (учитель запропонує вправу на транс-
формацію діалогу-зразка на основі змінних ситуацій);

в виховувати гарний смак (навчаючи учнів правильно вживати прикметники,
вчитель планує використання ситуації вибору одягу, який створює гармонійні
за кольором ансамблі, тощо).

Формулювання освітньої мети можна починати словами: "розширити уявлення"
або "формувати уявлення...". Наприклад:

н розширити уявлення учнів про традиції... (учні на уроці будуть читати текст, де є
відповідна додаткова інформація, обговорення якої планується учителем);

в формувати уявлення учнів про національний костюм (учитель планує подачу
або тренування ЛО за темою "Одяг" на основі предметів національного костюма,
про який учні ще не мають уявлення).

Починається планування уроків складанням тематичного плану. Він дозволяє
вчителю бачити в цілому цикл уроків за темою, роль і місце кожного уроку в ньому і
завдяки цьому добирати найбільш ефективні методи, прийоми та засоби для вирішен-
ня проміжних завдань на шляху досягнення кінцевих цілей в оволодінні учнями
конкретними комунікативними навичками та вміннями в рамках відповідної теми.
Для складання тематичного плану необхідно:

в визначити характер та обсяг мовного і мовленнєвого матеріалу кожного уроку,
передбачених авторами підручника;

н вивчити відповідні методичні рекомендації "Книжки для вчителя" (за умови І
наявності) та сформулювати цілі кожного уроку з урахуванням етапів роботи
навчальним матеріалом і вимог програми- - - -

в визначити необхідні для досягнення мети методи і прийоми навчання-
в спланувати домашнє завдання; - .,

а забезпечити необхідне оснащення уроку як технічними, так і традиційні--І
засобами навчання; Ф^диціинимі/

в врахувати специфіку роботи в даному класі (рівень підготовки
пізнавальну активність, уміння виконувати певні вид^ вправінт.Г ' '*
предмета, ставлення до вчителя тощо) Р ' ТЄрес дс

Тема:
Підтема:

Зразок схеми тематичного плану

Види мовленнєвої діяльності

, , І І І І
Тематичний план є основою для поурочного планування, в якому розкривається

конкретний зміст кожного уроку. З урахуванням специфіки іноземної мови як нав-
чального предмета у процесі планування і складання плану-конспекту кожного
конкретного уроку тематичного циклу необхідно пам'ятати, що:

н на уроці іноземної мови формуються мовленнєві навички і вміння;
в змістом уроку є певний комплекс вправ, що виконуються в чіткій послідовності;
в завдання кожного уроку визначаються в залежності від його місця в тематич-

ному циклі;

в організація мовного матеріалу повинна бути комплексною;
в для формування конкретних аспектних мовленнєвих навичок та для розвитку

вмінь в різних видах мовленнєвої діяльності повинен виконуватись відповідний
комплекс вправ;

в мовленнєва практика (вправи) повинна імітувати процес мовленнєвого спілку-
вання, тобто мати комунікативну спрямованість, вмотивованість та ситуативну
зумовленість;

в ефективність уроку визначається ступенем мовленнєвої активності учнів;
н урок повинен передбачати систематичний і планомірний контроль рівня сфор-

мованості мовленнєвих навичок і вмінь учнів та сприяти здійсненню диференці-
йованого підходу до їх навчання;

Е зміст уроку повинен готувати учнів до виконання домашнього завдання;
в урок повинен проводитись іноземною мовою в доступних для розуміння учнями

формах;

в діяльність учителя повинна викликати інтерес і пізнавальну активність учнів;
в у процесі планування необхідно враховувати вікові особливості учнів.

Урок №
Тип уроку
Тема уроку

Зразок оформлення плану-конспекту уроку

Клас Дата.



Цілі:
Практична/ні:
Освітня/ні:
Розвиваюча/чі:
Виховна/ні:

Обладнання уроку:

Схема методичного аналізу мовного матеріалу уроку

Схематичний план уроку

Початок уроку
1. ...
2. ...

Основна частина уроку
3. ...
4....
5. ...

Заключна частина уроку
6....
7. ...

Час

2хв.
Зхв.

Хід уроку

Етап. Мета. Прийом

Початок уроку.
Мовленнєва зарядка.
Мета: Вчити учнів розуміти на слух поданий учителем

текст, побудований на знайомому мовному
матеріалі.

Прийоми: Активне слухання, виконання тесту
альтернативного вибору.

Основна частина уроку.

Заключна частина уроку.
Домашнє завдання.
Підсумки роботи. Оцінювання учнів.
Методична література:

Teacher:

Зміст роботи

Ефективність планування певною мірою зумовлюється врахуванням даних попе-
редньо проведеного методичного аналізу мовного матеріалу уроку. Цей аналіз базу-
ється на зіставленні (значень, форми, особливостей вживання) нових для учнів мов-
них явищ іноземної мови (фонетичних, лексичних, граматичних, графічних) з відповід-
никами рідної мови або схожими явищами іноземної мови, що вже засвоєні. Результати
такого зіставлення дають можливість учителю заздалегідь прогнозувати типові помилки
і труднощі учнів у засвоєнні конкретних мовних явищ і на цій основі добирати найбільш
ефективні прийоми попередження та подолання помилок. Методичний аналіз мовного
матеріалу уроку доцільно проводити за такою схемою:

Новий мовний
Матеріал

Фонетичний
Лексичний

Граматичний
Графічний

Можливі помилки, зумовлені
міжмовною

інтерференцією
внутрішньо -мовною

інтерференцією

Шляхи
попередження

помилок

Організація та проведення аналізу уроків іноземної мови
Аналіз уроку - важлива ланка професійної підготовки студентів у період педаго-

гічної практики. Він має на меті: поглиблювати знання з методики; розвивати дослід-
ницькі, конструктивно-планувальні, комунікативно-навчаючі та організаційні профе-
сійні вміння майбутнього вчителя; сприяти формуванню індивідуального стилю
педагогічної діяльності.

Конкретні завдання проведення аналізу уроку.
и оволодіти вміннями щодо фіксованого спостереження за діяльністю вчителя

або студента-практиканта і правильного її інтерпретування;
н навчитися визначати шляхи усунення помічених недоліків з урахуванням причин

їх виникнення та конкретних умов навчання;
и оволодіти вміннями самоаналізу, що дозволяє порівнювати свої дії з прийнятими

в методиці еталонами, шукати і знаходити ефективні прийоми навчання, розвит-
ку та виховання учнів, умінням оперативно перебудовувати накреслені дії за-
лежно від конкретних змін у навчальній ситуації.

За період педпрактики IV курсу ваше вміння аналізувати уроки розвивається
поступово. Спочатку ви навчаєтесь проводити з опорою на схему загальний цілісний
аналіз уроку, оцінюючи реалізацію вчителем основних вимог до уроку іноземної мови
- його цілеспрямованість, змістовність, мовленнєву активність учнів, відповідність
мовленнєвої поведінки вчителя цілям, змісту та умовам навчання, результативність
уроку. Після цього на базі загального аналізу ви оволодіваєте аналізом окремих
елементів уроку за індивідуальними завданнями методиста. На завершальному етапі
одержані вміння інтегруються у поглиблений аналіз уроку з опорою на схему.

На випускній педпрактиці (V курс) ви вдосконалюєте вміння проводити поглиб-
лений аналіз уроку з урахуванням умов педпрактики, тобто проведення уроків на
різних ступенях навчання або в різних групах однієї паралелі. Тому в аналізі кожного
етапу і ланки уроку ви повинні оцінювати вміння учителя або колеги-практиканта
враховувати специфіку ступеня навчання, вікових особливостей учнів та відмінностей
у їх мовній підготовці.

Схема загального аналізу уроку
/. Цілеспрямованість уроку.

1) визначити тему уроку, місце уроку в ситуативно-тематичному циклі, тип уроку;
2) назвати цілі уроку: практичну, освітню, розвиваючу, виховну;
3) встановити відповідність поставлених цілей місцю уроку в ситуативно-тематич-

ному циклі і типу уроку.



//. Структура і зміст уроку:
1) назвати етапи уроку в їх послідовності;
2) встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку;
3) оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;
4) назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались, оцінити їх доціль-

ність та ефективність;
5) визначити розвиваючу, освітню, виховну цінність мовленнєвого матеріалу уроку

і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

///. Активність учнів на уроці.
1) визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому

етапі, для вирішення яких завдань) та ефективність;
2) окреслити прийоми стимулювання мовленнєвої та розумової активності учнів.

IV. Мовленнєва поведінка вчителя:
1) визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість

до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми;
2) оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань та зверненість

його мовлення до учнів;
3) обґрунтувати доцільність використання вчителем рідної мови на уроці;
4) встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V. Результативність уроку:
1) назвати, чого навчились учні на уроці;
2) визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь

поставленим цілям;
3) оцінити об'єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.

Схема поглибленого аналізу уроку

/. Цілеспрямованість уроку:
1) визначити практичну, освітню, розвиваючу, виховну цілі уроку;
2) встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному

циклі, типу уроку та ступеню навчання.

//. Структура і зміст уроку:
1) назвати етапи уроку;
2) співвіднести їх послідовність і розподіл часу з поставленими цілями та віковими

особливостями учнів і конкретними умовами навчання;
3) дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

А. Початок уроку:
- визначити форму проведення, оцінити мотиваційний потенціал та відповідність

віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів;
- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв'язок з цільовою

установкою уроку;
- обґрунтувати відповідність використаних прийомів поставленим цілям;
- оцінити ефективність використаних засобів навчання;
- охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):
а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих
навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі мовного матеріалу,
забезпеченість мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати застосовані прийоми поточного контролю й оцінити їх адекватність постав-
леним цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий погенціал використаних прийомів та
їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів з метою використання мовного матеріалу:
- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам фор-

мування мовленнєвих навичок;
- визначити співвідношення мовних та умовно-мовленнєвих вправ, оцінити його

раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;
- обґрунтувати вмотивованість і мовленнєву спрямованість тренування;
- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити їх ефективність з ураху-

ванням вікових особливостей учнів;
- встановити зв'язок тренувальних вправ уроку з виконаним домашнім завданням,

оцінити ефективність форми його перевірки;
- назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та

відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;
- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим

завданням;
- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;
- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:
- оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного спілкування учнів;
- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;
- *назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;
- визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам;
- встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефек-

тивність форм його перевірки;
- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;
- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

В. Завершення уроку:
- оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, підготовленість

до нього завдяки роботі на проведеному уроці;
- визначити усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;
- оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний та виховний потенціал.

///. Результативність уроку:
1) визначити ступінь успішності виконання плану уроку;
2) встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовлен-

нєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

IV. Рекомендації щодо вдосконалення уроку.
Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;
- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;
- вдосконалення організаційних форм уроку; ,;

- раціональності використання допоміжних засобів навчання;
- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.



Організація загального та поглибленого аналізу уроку
1. Методист планує відвідування уроку студентами-практикантами таким чином, щоб

вони були підготовлені до цілеспрямованого спостереження за діяльністю учнів і
вчителя.

2. Студент користується схемою аналізу уроку як опорою на уроці.
3. Під час уроку студенти письмово розробляють "фотографію" всього уроку, фіксуючи

об'єкти аналізу відповідно до схеми.
4. Після уроку заслуховується самоаналіз студента, який проводив урок (цілі, обґрунту-

вання етапів і прийомів досягнення поставлених цілей; що вдалося, що ні, що зробив
би інакше).

5. Студенти, які відвідали урок, проводять його аналіз за схемою (рецензент дає повний
аналіз уроку).

6. Методист разом зі студентами підбиває підсумки, виділяє найбільш вдалі методи та
прийоми навчання і формулює рекомендації для всіх студентів щодо шляхів
удосконалення навчальної діяльності та запобігання професійних помилок.

Зразок оформлення «фотографії» уроку

Етапи уроку
Приблизна назва етапу,

його мета

Зміст
Діяльність учителя, учнів,

форми їх взаємодії

Примітка
Результати

спостереження

Організація поелементного аналізу уроку
1. Методист знайомиться з планом-конспектом уроку студента, який спостерігатимуть

та аналізуватимуть інші студенти групи, відмічає для себе позитивні (негативні)
сторони, цікаві "знахідки", творчі рішення тощо.

2. За результатами перегляду методист намічає об'єкти аналізу та добирає згідно з
ними завдання для студентів. ;

3. Дає завдання студентам, які відвідують урок.
4. Під час уроку студенти у щоденнику оформлюють "фотографію" всього уроку, фіксу-

ючи якомога детальніше об'єкти свого спостереження.
5. Після уроку заслуховується самоаналіз студента, який проводив урок.
6. Студенти, які відвідували урок, роблять короткі зауваження щодо загального аналізу

уроку (цілеспрямованість, змістовність, активність учнів і т.п.).
7. Далі студенти проводять детальний аналіз намічених об'єктів відповідно до завдання.
8. Методист разом зі студентами підбиває підсумки і формулює рекомендації для всіх

студентів щодо запобігання методичних і мовленнєвих помилок, а також шляхів
удосконалення навчальної діяльності.

Завдання для проведення аналізу окремих елементів уроку
1. Визначте цілі (практичну, освітню, виховну, розвиваючу) і тип уроку. Простежте за

тим, які прийоми використовуються для досягнення основних цілей уроку, дайте оцінку
їх ефективності. Визначте зв'язок цього уроку з попередніми уроками ситуативно-
тематичного циклу.

2. Виділіть етапи уроку та зафіксуйте час, який відводиться на кожний з них. Визначте
ступінь відповідності структури уроку його цілям.

3. Зафіксуйте етапи уроку, визначте завдання та зміст кожного з них. Зверніть увагу на
те, як здійснюється перехід від одного етапу до іншого.

4. Зафіксуйте вправи, які виконуються на уроці. Зверніть увагу на чіткість інструкцій
учителя та відповідність їм дій учнів, на забезпеченість вправ (за необхідності)

зразком, на наявність контролю. Визначте форми взаємодії вчителя та учнів під час
проведення вправ, оцініть їх ефективність.

5. Запишіть вправи, які використовуються на кожному етапі уроку, фіксуючи їх послі-
довність. Визначте тип, вид використаних вправ. Оцініть їх відповідність поставленим
цілям та етапам формування мовленнєвих навичок або мовленнєвих умінь. Визначте
співвідношення між тренувальними і мовленнєвими вправами. Вкажіть, які вправи ви
могли б запропонувати, якщо були порушення у виборі типу, виду вправ, або в їх
послідовності, раціональному співвідношенні тренувальних і мовленнєвих вправ.

6. Простежте за використанням на уроці зорової вербальної (невербально!') наочності.
Зафіксуйте, на якому етапі які конкретні засоби унаочнення застосовуються, визначте
їх мету. Оцініть відповідність використаної наочності поставленим цілям, її доцільність
і достатність, якість та естетичність виконання.

7. Простежте за використанням дидактичного роздавального матеріалу на уроці. Зафік-
суйте, на якому етапі уроку і з якою метою використовується роздавальний матеріал.
Оцініть відповідність його змісту поставленій меті. Охарактеризуйте форму та якість
контролю під час роботи учнів з роздавальним матеріалом. Оцініть якість виготов-
лення вчителем роздавального матеріалу.

8. Простежте за використанням технічних засобів навчання на уроці. Зафіксуйте, які
засоби, на якому етапі, з якою метою застосовує вчитель. Оцініть методичну доціль-
ність їх використання.

9. Простежте за проведенням ігор на уроці. Зафіксуйте, на якому етапі, який вид гри,
з якою метою використовується. Оцініть відповідність гри поставленій меті та віковим
особливостям учнів. Охарактеризуйте організацію гри вчителем (чіткість установок,
керування діями учнів під час гри, чіткість підсумків).

10. Простежте за досягненням виховної, освітньої, розвиваючої цілей уроку. Визначте,
які прийоми використовує вчитель для виховання учнів, розвитку їх пізнавальних

, інтересів, пам'яті, уваги, уяви тощо, для формування навичок самостійної роботи над
мовою, для розширення їх загального та філологічного кругозору. Зверніть увагу на
те, чи використовувався з цією метою додатковий матеріал. Вкажіть, які конкретні цілі
(виховна, освітня, розвиваюча) досягнуті на уроці, який потенціал не використано.

11. Простежте за мовою вчителя на уроці. Оцініть її правильність, виразність, зверне-
ність, емоційну забарвленість. Зверніть увагу на економність мовлення вчителя,
його дидактичність (включення вивченого матеріалу, а також того, який вивчається
і буде вивчатись у найближчий час). Стежте за тим, як учитель адаптує своє мовлення
(міміку, жести, повтори, спрощення, трансформації, опори тощо). Зафіксуйте, коли
він говорить рідною мовою, чи є в цьому необхідність. Встановіть співвідношення
між мовленням учителя та учнів на уроці.

12. Простежте за помилками учнів на уроці. Визначте їх характер (вимовні, лексичні,
граматичні тощо). Встановіть причину та запропонуйте можливі шляхи їх усунення.
Зверніть увагу на те, які способи усунення та виправлення помилок використовує
вчитель. Оцініть їх ефективність. Які можливості для запобігання та усунення помилок
не використані вчителем?

13. Простежте за дисципліною в класі та організацією уроку. Визначте ступінь інтенсив-
ності роботи учнів на уроці. Зверніть увагу на те, чи не згаяно час (коли, скільки, з
якої причини). Зафіксуйте, які прийоми використовує вчитель для економії часу та
більшої ефективності уроку. Відмітьте, як учитель реагує на порушення дисципліни.
Стежте за тим моментом, коли вчитель використовує розрядки, а також за тим, які
форми розрядок він використовує.



14. Простежте за тим, як використовує вчитель дошку на уроці. Зафіксуйте, які записи
зроблені на дошці до уроку, які - під час уроку. Визначте їх мету. Оцініть грамотність
записів, їх відповідність каліграфічній нормі, правильність розташування, їх доціль-
ність і достатність.

15. Простежте за опитуванням учнів та оцінюванням рівня сформованості їх мовлен-
нєвих навичок та вмінь. Зафіксуйте, скільки учнів опитано на уроці, скільки учнів
одержують оцінку за урок. Відмітьте об'єкти контролю. Визначте види, форми,
прийоми контролю. Встановіть їх відповідність об'єктам контролю. Зверніть увагу
на те, як оцінюються мовленнєві дії учнів, як ведеться облік оцінок. Проаналізуйте
оцінки за урок. Оцініть їх об'єктивність, виховний та мотиваційний потенціал.

16. Простежте за організацією і проведенням початку уроку. Зверніть увагу на те, чи
готовий клас до уроку (дошка, дидактичні посібники, технічні засоби, все необхідне
на партах учнів) і чи не згаяно час через погану організацію. Визначте, в якій формі
проводиться початок уроку, яка його мета; оцініть прийоми, які використовує вчитель
для її досягнення. Охарактеризуйте зв'язок цього етапу уроку з наступними. Вкажіть,
як по-іншому можна розпочати цей урок.

17. Простежте за проведенням мовленнєвої зарядки. Зверніть увагу на вмотивованість
мовленнєвих дій учнів. Сформулюйте мету мовленнєвої зарядки. Визначте прийоми,
які використовує вчитель для досягнення поставленої мети. Оцініть їх ефективність.
Зверніть увагу на матеріал, який використовує вчитель для мовленнєвої зарядки,
оцініть його виховний (освітній) потенціал. Визначте зв'язок мовленнєвої зарядки з
наступними етапами уроку.

18. Простежте за проведенням фонетичної зарядки. Визначте мету і прийоми її досяг-
нення, оцініть їх відповідність. Зверніть увагу на використання фонограми, оцініть її
доцільність. Охарактеризуйте зв'язок фонетичної зарядки з наступними етапами
уроку. Оцініть готовність учителя до проведення фонетичної зарядки (знання
напам'ять віршів, скоромовок, прислів'їв, які є матеріалом для фонетичної зарядки,
їх правильне синтагматичне членування, інтонування).

19. Простежте за проведенням завершального етапу уроку. Зверніть увагу на те, чи
вчасно його проведено. Зафіксуйте, як учитель підбиває підсумки уроку, на що звер-
тає увагу (що робили чи чого навчились, що вміємо), чи забезпечує усвідомлення
учнями досягнутого рівня оволодіння мовою. Оцініть своєчасність і чіткість пояснення
домашнього завдання, його підготовленість ходом уроку. Дайте оцінку об'єктивності,
виховного та мотиваційного потенціалу виставлених учителем оцінок.

20. Простежте за перевіркою домашнього завдання та поясненням нового. Зафіксуйте,
на якому етапі вчитель перевіряє домашнє завдання учнів, який його зв'язок з метою
уроку. Визначте, які форми та прийоми контролю використовує вчитель, оцініть їх
ефективність. Зверніть увагу на прийоми активізації учнів та свідоме виправлення
помилок усіма учнями. Зафіксуйте час, коли вчитель подає домашнє завдання,
обґрунтуйте доцільність моменту. Зверніть увагу на своєчасність пояснення домаш-
нього завдання, якщо це відбувається на завершальному етапі уроку. Визначте зміст,
обсяг і мету домашнього завдання. Оцініть його підготовленість ходом уроку, а також
те, чи буде воно служити базою для роботи на наступному уроці. Зверніть увагу на
чіткість, доступність пояснень учителя, на врахування індивідуальних і вікових
особливостей учнів. Простежте, чи перевіряє вчитель правильність запису домаш-
нього завдання учнями в щоденниках.

21. Простежте за подачею нових лексичних одиниць. Визначте, до якого словника нале-
жать нові ЛО. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з ЛО, чи
врахована приналежність до певного словника. Визначте, які способи семантизації

використовує вчитель, оцініть їх відповідність природі ЛО та віковим особливостям
УЧНІВ. Зверніть увагу на те, чи враховані всі можливі труднощі засвоєння нових ЛО.
Зафіксуйте, як учитель контролює розуміння нових ЛО та оцініть ефективність
використаних прийомів. Зверніть увагу на те, як учитель забезпечує активність усіх
учнів. Запишіть вправи, які використовує вчитель для закріплення нових ЛО. Визначте
їх тип, вид та оцініть їх ефективність і достатність. Дайте оцінку вирішенню освітніх,
розвиваючих завдань.

22. Простежте за поясненням нового граматичного матеріалу, визначте, до якого мініму-
му він належить. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з новим
граматичним явищем, чи врахована його приналежність до певного граматичного
мінімуму. Зафіксуйте, як учитель контролює розуміння функції ГС, оцініть ефектив-
ність прийомів контролю. Визначте, в якій формі подається правило щодо формо-
утворення, оцініть доцільність такої форми. Встановіть, чи враховані всі труднощі
засвоєння даного граматичного явища. Запишіть вправи, які використовує вчитель
для закріплення нового граматичного матеріалу. Визначте їх тип, вид та оцініть їх
ефективність і достатність. Дайте оцінку вирішенню освітніх, розвиваючих завдань.

23. Простежте за організацією засвоєння ЛО або ГС на уроці. Визначте, до якого мінімуму
вони належать. Зверніть увагу на те, чи створює вчитель необхідну мотивацію для
вживання мовного матеріалу. Запишіть вправи, які використовує вчитель для форму-
вання відповідних навичок. Визначте їх тип, вид. Оцініть адекватність використаних
вправ та їх послідовність завданням даного етапу формування навичок, їх достат-
ність. Визначте ефективність використання мовних і перекладних вправ. Зверніть
увагу на те, які труднощі відчувають учні у засвоєнні мовного матеріалу. Які шляхи
для їх подолання ви можете запропонувати? Зафіксуйте форми взаємодії вчителя
та учнів під час виконання вправ, оцініть їх ефективність.

24. Простежте за навчанням техніки читання. Запишіть вправи, які використовує вчи-
тель, оцініть їх відповідність поставленій меті. Зверніть увагу на форму повідомлення
нового правила читання. Оцініть ефективність і доцільність такої форми з урахуван-
ням вікових особливостей учнів. Вкажіть, які труднощі відчувають учні в читанні, що
ви можете запропонувати для їх подолання. Зафіксуйте, як учитель контролює
правильність (швидкість) читання та які прийоми використовує для активізації всіх
учнів. Оцініть їх ефективність.

25. Простежте за процесом навчання письма. Визначте об'єкт навчання (каліграфія,
орфографія, запис). Запишіть вправи, які використовує вчитель, оцініть їх адекват-
ність об'єкту навчання і відповідній меті. Зверніть увагу на те, чи враховані всі
труднощі засвоєння матеріалу; що ви можете запропонувати для їх запобігання?
Зафіксуйте, як учитель контролює письмову роботу учнів, оцініть ефективність вико-
ристаних прийомів.

26. Простежте за навчанням монологічного мовлення на уроці. Визначте етап розвитку
вмінь монологічного мовлення та його відповідність місцю уроку в ситуативно-тема-
тичному циклі. Зверніть увагу на те, як учитель вмотивовує говоріння учнів, чи правиль-
но створює навчальні мовленнєві ситуації. Запишіть, які вправи використовує вчитель,
та оцініть їх відповідність даному етапу розвитку вмінь монологічного мовлення.
Зафіксуйте, які опори використовує вчитель, оцініть їх доцільність та ефективність.
Встановіть, чи відповідають самостійні висловлювання учнів програмним вимогам.
Зверніть увагу на те, як учитель стимулює учнів до індивідуальних висловлювань.
Дайте оцінку вирішенню виховних, освітніх і розвиваючих завдань.

27. Простежте за навчанням діалогічного мовлення на уроці. Визначте етап розвитку
вмінь діалогічного мовлення та його відповідність місцю уроку в ситуативно-тематич-



ному циклі. Зверніть увагу на те, як учитель вмотивовує говоріння учнів, чи правильно
створює навчальні мовленнєві ситуації. Запишіть, які вправи використовує вчитель,
та оцініть їх відповідність даному етапу розвитку вмінь діалогічного мовлення. Зафік-
суйте, які допоміжні засоби навчання використовує вчитель, оцініть їх доцільність
та ефективність. Встановіть, чи відповідає діалогічне мовлення учнів вимогам програ-
ми. Зафіксуйте форми взаємодії вчителя та учнів і учнів між собою під час проведення
вправ, оцініть їх ефективність. Дайте оцінку вирішенню виховних, освітніх і розвива-

ючих завдань.
28. Простежте за навчанням читання. Визначте, якого виду читання навчаються учні.

Зверніть увагу на те, чи підготовлені учні до читання, які прийоми використовує для
цього вчитель. Відмітьте, як вмотивовується читання учнів. Зафіксуйте, як організу-
ється робота над текстом, чи відповідає вона виду читання, якого навчаються учні.
Визначте способи контролю розуміння тексту, які використовує вчитель, оцініть їх
відповідність виду читання та ефективність. Дайте оцінку вирішенню виховних,
освітніх, розвиваючих завдань, відмітьте, що не враховано вчителем.

29. Простежте за навчанням аудіювання. Дайте оцінку тексту для аудіювання (побудо-
ваний на знайомому мовному матеріалі, містить незнайомі ЛО, інформативна
цінність, виховна спрямованість). Відмітьте, як подається аудіотекст учням (мовлення
вчителя, звукозапис). Зверніть увагу на те, чи підготовлені учні до аудіювання, які
прийоми використовує для цього вчитель. Оцініть їх відповідність тексту. Зафіксуйте,
як організується прослуховування тексту. Зверніть увагу на те, чи вмотивовується
діяльність учнів, чи одержують вони завдання на вилучення певної інформації.
Запишіть, які способи контролю розуміння тексту використовує вчитель, оцініть їх
достатність та ефективність. Відмітьте, які труднощі відчувають учні в аудіюванні,
визначте їх причини. Дайте оцінку досягненню виховної, освітньої, розвиваючої цілей.

Психолого-педагогічний аналіз уроку іноземної мови
1. Реалізація вчителем освітньої, розвиваючої та виховної цілей уроку.
2. Організація уроку (організаційна чіткість структури уроку, вчасна підготовка навчально-

методичного забезпечення уроку, організація діяльності учнів на уроці, вміння під-
тримувати дисципліну, раціональний розподіл часу).

3. Реалізація на уроці дидактичних принципів, володіння методикою навчання, різно-
манітність методичних прийомів навчально-виховної роботи.

4. Врахування на уроці вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів.
5. Уміння вчителя збуджувати і підтримувати інтерес та увагу учнів упродовж усього уроку.
6. Уміння вчителя здійснювати індивідуальний та диференційований підходи на уроці.
7. Комунікативна діяльність учителя на уроці (культура і стиль спілкування, дотримання

педагогічного такту, контакт з групою, культура мовлення).
8. Емоційний стан учителя на уроці (настрій, зібраність, уміння володіти собою, впевне-

ність, самоконтроль).
9. Наявність елементів педагогічної творчості на уроці, нетрадиційних методів і прийомів.

10. Оцінювання учнів учителем (об'єктивність та аргументація оцінок).
11. Культура зовнішнього вигляду та поведінки вчителя.

Критерії оцінки уроків студентів-практикантів
Методист-керівник педагогічної практики керується такими критеріями оцінки

уроків студентів-практикантів IV курсу:

Оцінка "відмінно" ставиться, якщо ви, враховуючи настанови методиста і вчителя,
або, спираючись на зразки методичних матеріалів, грамотно в методичному та мовному
аспектах спланували урок, намітили реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні
прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня
навчання та місця даного уроку в серії уроків за темою і в результаті реалізації заплано-
ваних навчальних дій досягли цілей уроку. При цьому:

1) повністю реалізовано виховний, розвиваючий та освітній потенціал уроку;
2) методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання;
3) правильно встановлено послідовність та співвідношення тренувальних і мовлен-

нєвих вправ;
4) правильно намічено об'єкти контролю на уроці та критерії їх оцінювання, використано

різноманітні прийоми контролю;
5) дано чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, були встановлені і під-

тримані засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві контакти;
6) правильно розподілено час на мовлення учнів і вчителя на уроці;
7) ведете урок іноземною мовою (раціонально користуєтесь рідною), практично не до-

пускаєте помилок, помічаєте помилки учнів і володієте мовленнєвими способами їх
виправлення;

8) володієте прийомами активізації всіх учнів класу і здійснюєте індивідуальний підхід
до них;

9) умієте викликати інтерес до навчальних дій, що виконуються на уроці;
10) грамотно використовуєте технічні та інші допоміжні наочні засоби навчання як наявні,

так і самостійно виготовлені;
11) грамотно проводите дидактичні ігри;
12) епізодично користуєтесь конспектом уроку і в ході уроку можете скоригувати свою

заплановану діяльність.

Оцінка "добре"ставиться, якщо ви, враховуючи настанови методиста і вчителя, або,
спираючись на зразки методичних матеріалів, грамотно в методичному і мовному аспектах
спланували урок, намітили реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні прийоми для
досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня навчання та місця
даного уроку в серії уроків за темою і в результаті реалізації запланованих навчальних дій
цілі уроку досягнуті в цілому, але план виконано неповністю. При цьому:

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній або розвиваючий потенціал уроку;
2) методичні прийоми відповідають цілям та ступеню навчання;
3) в основному правильно встановлено послідовність і співвідношення мовних і мовлен-

нєвих вправ;
4) правильно намічаєте об'єкти контролю на уроці та критерії їх оцінювання, використо-

вуєте різні прийоми контролю;
5) даєте чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлюєте і підтриму-

єте засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві контакти;
6) не завжди правильно розподіляєте час на мовлення учнів і вчителя;
7) ведете урок іноземною мовою, але іноді робите несуттєві мовні помилки, які самі

виправляєте, а також помічаєте і виправляєте більшість помилок учнів;
8) володієте основними прийомами активізації всіх учнів класу, але не завжди здійсню-

єте індивідуальний підхід до них;
9) умієте викликати інтерес до більшості навчальних дій, що виконуються на уроці;

10) використовуєте наявні і самостійно виготовлені посібники, але методика їх викорис-
тання не завжди раціональна;

11) грамотно проводите дидактичні ігри;



12) епізодично користуєтесь конспектом і в ході уроку в деяких випадках можете коригу-
вати свою діяльність,
Оцінка "задовільно" ставиться, якщо ви, враховуючи настанови методиста і учи-

теля, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, в основному правильно в мето-
дичному і мовному аспектах спланували урок, намітили цілі, етапи уроку, методичні
прийоми для досягнення цілей, що були поставлені на кожному з них, і в результаті
реалізації запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті неповністю. При цьому:

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній, розвиваючий потенціал уроку;
2) методичні прийоми не завжди раціональні і не відповідають меті;
3) мають місце порушення послідовності вправ та співвідношення тренувальних і

мовленнєвих вправ;
4) неправильно намічені об'єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовуються

одноманітні прийоми контролю;
5) недостатньо чітко даються установки на виконання учнями мовленнєвих дій, встанов-

люються засобами іноземної мови одноманітні мовленнєві контакти;
6) протягом уроку значно порушується розподіл часу на мовлення учнів і вчителя;
7) часто переходите на рідну мову під час проведення уроку, робите мовні помилки і

не помічаєте в багатьох випадках помилок учнів;
8) недостатньо володієте прийомами активізації всіх учнів на уроці, не здійснюєте

індивідуальний підхід до них;
9) вмієте викликати інтерес до деяких навчальних дій, що виконуються на уроці;

10) мало і не завжди раціонально використовуєте наочні посібники, не виготовляєте їх самі;
11) використовуєте дидактичні ігри, але не завжди грамотно їх проводите;
12) постійно користуєтесь конспектом у ході уроку і не можете скоригувати свою

діяльність у разі необхідності.

Позакласна робота

Організація і проведення позакласних заходів іноземною мовою
Мета позакласної роботи з іноземної мови має кілька аспектів:
виховувати і підтримувати у школярів мотивацію до оволодіння іноземною мовою
як предметом;
сприяти підвищенню рівня володіння учнями іноземною мовою;
розширювати знання учнів про соціально-економічні особливості та культуру країни,
мова якої вивчається;
розвивати творчі здібності школярів;
здійснювати емоційний вплив на учнів;
здійснювати особистісне спілкування вчителя з учнями;
формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію школярів.

Особливості позакласної роботи з іноземної мови порівняно з класною роботою:
лабільність змісту та форм позакласної роботи зумовлена її проведенням за особистим
планом учителя, складеним згідно з рівнем навченості, інтересами та здібностями учнів
її нерегламентованість за місцем, часом і формами проведення;
емоційна насиченість, захоплюючий характер проведення виховних заходів;
добровільність і масовість участі школярів у позакласній роботі;
відсутність чітко визначених домашніх завдань;
відсутність чітко визначеної оцінки діяльності учнів.

Основними вимогами організації позакласної роботи з іноземної мови є:
кореляція з класною роботою з іноземної мови;

в організація колективної взаємодії учнів; велика кількість учасників позакласних заходів;
и створення радісної ненапруженої атмосфери під час підготовки та проведення

виховних заходів.

Розрізняють індивідуальні, групові та масові форми позакласної роботи з іноземної
[мови, що проводяться у школі.

Під час педагогічної практики у школі ви можете брати участь у підготовці та проведенні
І масових загальношкільних заходів, в яких задіяна значна кількість учнів паралельних класів
І чи навіть усієї школи, або самостійно визначати, добирати відповідні матеріали та організо-
I вувати позакласні заходи малих форм, тобто з учнями однієї групи або класу, де ви працюєте
[протягом педпрактики.

Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які готують пові-
I домлення і доповіді, розучують вірші, пісні, уривки з літературних творів іноземною мовою,
І виготовляють наочні посібники, оформлюють стіннівки, альбоми, стенди тощо. Здебіль-
Ішого індивідуальна позакласна робота організується на підготовчому етапі до проведення
І масових заходів.

Масові загальношкільні заходи:
Місячник іноземної мови.
Тиждень іноземної мови.
Олімпіада з іноземної мови.
Олімпіада з іноземної мови 5-х (6-х, 7-х та ін.) класів.
Вечір, що проводиться іноземною мовою.
Вечір, що проводиться іноземною мовою, 9-х (10-х, 11-х) класів.
Ранок, що проводиться іноземною мовою, 1-х (2-х, 3-х та ін.) класів (Тематика:
"Моя дорога матуся", "Ранок ABC", "Ми знаємо алфавіт" тощо).
Конкурс на кращу постановку п'єс або інсценівок. '|.
Конкурс на кращого читця прози (поезії). :

Конкурс на краще виконання пісні. ' * ' "'''
Конкурс на кращого читця поезії одного поета.
Конкурс на кращий переклад поезії з іноземної мови на рідну.
Конкурс на краще володіння іноземною мовою (аудіювання, говоріння, читання).
Конкурс стіннівок.
Конкурс монтажів.
Конкурс на кращу рекламу.
Радіогазета.
Демонстрація відеофільмів іноземною мовою з частковим синхронним перекладом
викладача.
Засідання малої Академії наук: учні виступають з доповідями (старші класи).
Ділова гра. Наприклад: "Вступний екзамен до ВНЗ" (11-ті класи).
Концерт, що проводиться іноземною мовою.
Концерт-бесіда (Тематика: "Рок-музика і молодь", "Музика країни, мова якої вивча-
ється" тощо).
Засідання Клубу веселих і кмітливих.
Гра: "Поле чудес", "Що? Де? Коли?" тощо.
Зустріч з носієм мови, що вивчається, і концерт, що проводиться іноземною мовою.
Дискусія (Тематика: "У гостях добре, а вдома краще", "Ким хочеш бути?", "Ми
відрізняємось від них?" тощо).
Бесіда (Тематика: "Австралія та австралійці", "Подорожування країною, мова якої
вивчається , "Свята англійців /американців, іспанців, німців, французів/" тощо).



Позакласні заходи малих форм, що проводяться здебільшого з однією групою
або класом:

а Спектакль (п'єса, інсценівка).
н Відгадування загадок.
в Відгадування кросвордів.
в Відгадування шарад.
в Вікторина (Тематика: "Історія (культура) країни, мова якої вивчається", "Чудовий

світ тварин", "Традиції' тощо).
в Конкурс (Тематика: "Хто краще знає іноземну мову?", "Відкриваємо Америку").
и Дискусія (Тематика: "Хорошілюди - де ти їх зустрічаєш?", "Для чого потрібно знати

іноземну мову?").
н Гра. Наприклад: "Поле чудес", "Відгадай, кого (що) я задумав", "Подорожування

країною, мова якої вивчається", лото на іноземній мові тощо.
а Прес-конференція. Проводить носій мови, що вивчається, викладач, студент-практи-

кант; запитання ставлять усі учні класу або групи.
и Бесіда про країну (Тематика: "Традиції та свята у країні, мова якої вивчається", "Мій

друг по листуванню", "Рух скаутів", Тарні манери", "Шлюб у країні, мова якої
вивчається", "Міста Канади", "Міський пейзаж Лондона", "Роден і Париж", "Сервантес
та Іспанія", "Школа в Берліні", "Жестикуляція англійців", "Грошові знаки США" тощо).

в Випуск тематичної стіннівки.
н Випуск тематичного монтажу.
н Створення тематичного альбому.
н Відзначення дня народження учня (Поздоровлення, вірші, пісні на іноземній мові).

Аналіз позакласного заходу, проведеного іноземною мовою
1. Тема позакласного заходу. , »„_, , ;М

2. Мета виховного заходу і ступінь її досягнення. ,,, j7 , :̂ =>,
3. Методична організація виховного заходу: ^ ,,С,, 1 ї,

Підготовчий етап І̂
а) якість підготовленого текстового матеріалу та його пізнавально-ем у̂ійна цінність;
б) кількість школярів, залучених до участі в заході; І
в) рівень володіння іноземною мовою учасниками заходу. ^

Проведення заходу , ,
а) оформлення приміщення, де проводиться захід; ^
б) прийоми, що забезпечують емоційний характер заходу;
в) якість підготовки учасників до заходу; І«І .«'«••'кн1 •• »і> ••=•; •••>-
г) форми зворотного зв'язку; t. > . , - , ,
д) наявність запрошених гостей.

Підсумковий етап
а) якість підбиття підсумків практикантом;
б) відзначення учасників заходу.

Науково-дослідна робота

Під час педагогічної практики кожний студент виконує дослідну роботу, яка
проводиться удвох напрямах: психолого-педагогічномута методичному.

Проведення методичних досліджень студентами IV та V курсів (крім тих, хто
пише дипломну роботу з педагогіки, психології чи методики) реалізується у виконанні
індивідуальних завдань дослідного характеру.

Тема цього завдання вказується у вашому індивідуальному плані у розділі «Нау-
ково-дослідна робота» (див. зразок індивідуального плану). Проведення невеликих,
конкретних методичних досліджень повинно сприяти розвитку необхідних умінь
аналізувати результати досліджень і застосовувати їх у практичній роботі.

Зразки методичних дослідних завдань (IV курс)
1. Тема «Ігрові граматичні вправи на уроках іноземної мови на початковому ступені

навчання».
Завдання на педпрактику:

1) провести аналіз підручників, за якими працюють вчителі на початковому ступені:
кількість граматичних ігрових вправ, їх тип, вид, об'єкти засвоєння;

2) провести спостереження на уроках: типові ігрові вправи, їх тип, вид, об'єкти
засвоєння; питома вага граматичних ігрових вправ на уроках; ефективність
граматичних ігрових вправ; технологія організації та проведення ігрових
граматичних вправ, позитивні, негативні сторони;

3) розробити граматичні ігрові вправи на матеріалі уроків за темами «
» у класі.

2. Тема «Навчання орфографії на уроках іноземної мови у 6 класі».
Завдання на педпрактику:

1) провести аналіз письмових робіт учнів: типові орфографічні помилки, способи
їх виправлення вчителем та їх ефективність, наявність (відсутність) роботи
над помилками;

2) провести спостереження на уроках: способи подачі та пояснення правил орфо-
графії, їх ефективність; типові вправи, їх тип, вид, об'єкти засвоєння та ефектив-
ність;

3) розробити способи подачі та пояснення правил орфографії, а також вправи
для їх засвоєння на матеріалі уроків за темами « » у 6 класі.

3. Тема «Зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови на середньому ступені
навчання».
Завдання на педпрактику:

1) вивчити плани вчителів з позакласної роботи на середньому ступені: періодич-
ність, види, форми позакласної роботи;

2) провести опитування учнів 7-9 класів: ставлення до позакласної роботи з
іноземної мови, цікаві форми, види, ініціативність та ступінь зайнятості учнів у
розробці і підготовці позакласних заходів з іноземної мови, побажання щодо
удосконалення цієї роботи;

3) провести спостереження за проведенням позакласних заходів з іноземної мови:
форма, вид, активність учнів, зв'язок з урочною роботою, ефективність заходу;

4) підготувати (з урахуванням проведених досліджень) рекомендації щодо поліп-
шення позакласної роботи з іноземної мови у школі № м. .

4. Тема «Розвиток умінь аудіювання на уроках іноземної мови у 7 класі».
Завдання на педпрактику:

1) підготувати тестові завдання та провести тестування рівня розвитку умінь учнів
в аудіюванні іноземною мовою;

2) провести спостереження на уроках: типові підготовчі вправи, їх тип, вид, об'єкти
засвоєння; питома вага граматичних ігрових вправ на уроках, їх ефективність;
наявність (відсутність) комунікативних завдань для прослуховування текстів;
форма подачі аудіотекстів; типові способи контролю, їх ефективність;



3) підібрати тексти для аудіювання на матеріалі уроків за темами «_
_» у 7 класі, розробити відповідні комунікативні завдання для

прослуховування текстів, передтекстові І післятекстові вправи.

Методика виконання дослідних завдань
Тему курсової роботи з методики навчання іноземних мов ви обираєте задовго

до початку педагогічної практики. У процесі консультацій з науковим керівником узгод-
жуються план, рекомендована література, складається бібліографія, розпочинається
робота з опрацювання наукових методичних джерел. Перед виходом на педагогічну
практику ви отримуєте від наукового керівника конкретні дослідні завдання на період
педагогічної практики.

Студенти V курсу у перші дні практики разом з методистом або самостійно
планують дослідну роботу з методики, яка може продовжувати дослідження, розпочаті
на IV курсі, або ж стосуватися інших цікавих студенту методичних проблем.

Теми досліджень та відповідні види роботи на період практики записуються вами
в індивідуальному плані (розділ "Науково-дослідна робота").

Матеріали досліджень та їх результати фіксуються у щоденнику педагогічних
спостережень.

Наприкінці практики ви подаєте звіт про виконання дослідної роботи. У звіті
зазначаються завдання дослідження, його об'єкти та методика проведення, резуль-
тати і висновки. - .,., ,, ,

Підбиття підсумків педагогічної практики

За наслідками педагогічної практики ви готуєте і подаєте керівникам педагогічної
практики такі звітні матеріали: . " • :

Груповому методисту:
1. Звіт про виконану роботу під час практики.
2. Повний конспект одного уроку з ескізами допоміжних засобів навчання.
3. Один наочний посібник з методичною запискою щодо його застосування.
4. Повний конспект одного позакласного заходу з іноземної мови.

Керівникові педагогічної практики від кафедри педагогіки (психології):
1. Методичну розробку залікового позакласного виховного заходу.
2. Психолого-педагогічну характеристику особистості учня (IV курс), психолого-

педагогічну характеристику класного колективу (V курс).
••* 3. Звіт про проведення дослідного завдання або експериментального дослід-

ження з теми дипломної роботи.

Критерії оцінювання студентів за підсумками педагогічної практики
За результатами практики студентам IV і V курсів виставляються оцінки «відмін-

но», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка виставляється окремо за кожен
вид роботи, а саме:

а за навчальну роботу (враховується кількість і якість проведених вами уроків;
кількість відвіданих уроків учителів та своїх колег-практикантів, участь у їх
аналізі; якість поданого конспекту одного уроку з ескізами допоміжних засобів

навчання; якість підготовленого наочного посібника з методичною запискою
Щодо його застосування. Береться до уваги також оцінка вашої діяльності
учителем іноземної мови);

а за позакласну роботу з іноземної мови;
а за виконання обов'язків помічника класного керівника (IV курс) чи класного

керівника (V курс) - враховується вся ваша позакласна робота; якість
проведеного залікового виховного заходу і оформлення його методичної
розробки; рівень написання характеристики учня (IV курс) чи класу (V курс);
до уваги береться оцінка вашої діяльності класним керівником закріпленого
за вами класу;

а за проведення науково-дослідної роботи у школі (рівень узагальнення
результатів дослідження);

и за участь у наукових психолого-педагогічних та методичних семінарах.

При оцінюванні вашої роботи береться до уваги також культура оформлення
звітної документації.

Загальна оцінка виставляється груповим методистом спільно з керівником
практики від кафедри педагогіки чи психології. Якщо ви не виконали хоча б одного
виду завдань педпрактики, позитивна загальна оцінка вам не може бути виставлена.

Підсумки педагогічної практики студентів підбиваються на робочій нараді або
засіданні педагогічної ради школи, гімназії чи ліцею за участю всіх студентів, а також
на засіданнях кафедр педагогіки, психології і кафедри методики викладання іноземних
мов.

Зразки оформлення документації з педагогічної практики

ЗАТВЕРДЖУЮ
$ : , . • : . ' - • • ї ',.. ; ГруПОВИЙ МЄТОДИСТ

, , ; , , , . Керівник педпрактики
; . . ' , , . від кафедри педагогіки (психології)

« » 200_ року

Індивідуальний план роботи

студента-практиканта курсу, факультету мови

(назва навчального закладу)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

на період педпрактики з до року.

Школа № м. . Навчально-виховна робота проводиться в класі,
виховна робота проводиться в класі.



Роз-
діл

IV.

Зміст роботи

Початковий етап педагогічної практики
1) Участь у настановній конференції, у груповій роботі з методистом

та керівником педпрактики від кафедри педагогіки (психології).
2) Знайомство зі школою. Директором, завучем, заступником дирек-

тора з виховної роботи, вчителями школи.
3) Ознайомлення з планом роботи вчителя іноземної мови, конспек-

тами його уроків.
4) Знайомство з учнями класу, з планом роботи класного керівника,

особовими справами учнів.
5) Ознайомлення з порядком ведення класного журналу.
6) Складання індивідуального плану та його затвердження.

Навчально-виховна робота з іноземної мови
1) Складання тематичного плану уроків іноземної мови на період

педпрактики.
2) Відвідування уроків учителів іноземної мови (вказати прізвища),

їх аналіз.
3) Відвідування демонстраційних уроків (вказати прізвища), їх аналіз.
4) Проведення уроків іноземної мови.
5) Відвідування уроків студентів-практикантів (вказати прізвища),

їх аналіз.
6) Відвідування позакласних заходів з іноземної мови, які проводять

вчителі (вказати прізвища), їх аналіз.
7) Проведення позакласного заходу з іноземної мови.
8) Відвідування позакласних заходів з іноземної мови, які проводять

студенти-практиканти (вказати прізвища), їх аналіз.
9) Виготовлення наочних посібників (вказати, які посібники).

10) Перевірка зошитів учнів.
11) Проведення додаткових занять.

Позакласна виховна робота
1) Ознайомлення з системою навчально-виховної роботи у школі

та класі (за яким закріплений студент).
2) Ознайомлення з системою роботи класного керівника.
3) Вивчення учнів класу (за яким закріплений студент).
4) Виконання функцій та обов'язків помічника класного керівника

(IV курс) або класного керівника (V курс).
5) Підготовка та проведення позакласних виховних заходів.
6) Відвідування позакласних виховних заходів, які проводять учителі

(вказати прізвища, вид заходу), їх аналіз.
7) Відвідування позакпасних виховних заходів, які проводять сту-

денти-практиканти (вказати прізвища, вид заходу), їх аналіз.

Науково-дослідна робота
1) Підготовка доповідей на наукові семінари з психолого-педагогіч-

них та методичних проблем (вказати тему виступу).
2) Вивчення особистості учня (вказати прізвище учня) (на V курсі

- колективу класу (вказати клас)) та складання психолого-педаго-
гічної характеристики учня (вказати прізвище учня) чи класу
(вказати клас).

3) Проведення наукового дослідження з проблеми:" " (IV,
V курси) або експериментальної частини курсової/дипломної/
кваліфікаційної роботи на тему." " (IV-V курси).

Термін
вико-
нання

Відмітка
про

виконання
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Схема екрана роботи студентів-практикантів

Розклад уроків
ПІБ студента-
практиканта

І.АнтонюкН.Д.

2.ЛевинецьО В.

День тижня
Понеділок

ІІІ/7а/рец.
Федоращен-
коІ.С.
V/бв/рец.
РиковаН.І.

VH/56/РЄЦ-
ВедянінаВМ

Вівторок
І/6в/рец.
Корнілюк
ІД-

Середа

VII/56/рец.
Расенко
0.1.

Четвер
ІІІ/7а/рец.
Степанен-
коО П.

V/56/рец. Р
асєнко О.І.

П'ятниця
Само-

підготовка

IV/56/рец.
Корнілюк
ІД

Субота
ІІ/6в/рец.
ДякТ.Ю

Зразок графіка взаємовідвідувань

ПІБ студента-
практиканта

І.АнтонюкН.Д.

День тижня
Понеділок

11/56/
Левинець О. В.

Вівторок
V/7a/
Ведяніна
В.М.

Середа
1/66/
Расенко
01.

Четвер
11/76/
Корнілюк
І-Д-

П 'ягниця
Самопід-
готовка

Субота

Ш/ба/уч.
Носова Н.І.

Зразок графіка семінарів

Дата

8.02.2001

Тема
Гра у навчанні іноземних мов
а) рольова гра у 7-му класі
б) методика проведення мовної гри на змагання

Доповідач

Расенко О І.
Корнілюк І.Д.

Протягом усієї педагогічної практики студент веде щоденник психолого-педаго-
гічних спостережень. На першому аркуші щоденника подається така інформація:

Щоденник психолого-педагогічних спостережень
студента курсу факультету _ мови

(прізвище, ім'я студента)

Керівник практики від факультету
(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь)

Методист
(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь)

Керівник практики від кафедри педагогіки (психології).

Школа № Директор
(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь)

Клас

Учитель іноземної мови

Термін педпрактики з
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Класний керівник

.до.

(прізвище, ініціали)

року

Записи у щоденнику ведуться на розгорнутому аркуші зошита за такою формою:

1
Дата

Зміст роботи
Короткий зміст спостережень
на уроках, позакласних
заходах, бесід зі школярами
тощо

Фактичний матеріал для
психолого-педагогічної
характеристики учня (класу),
дипломної/кваліфікаційної/
курсової роботи І

Поради вчителя,
класного керів-
ника, методиста,
педагога,
психолога



Схема звіту студента-практиканта з педагогічної практики

студента курсу факультету

Таблиця 4.1.
мови

(прізвище, ім'я студента)

М.у школі №
Груповий методист
Груповий керівник від кафедри педагогіки (психології)

1. Кількісні результати педагогічної практики:
а) кількість відвіданих уроків учителів;
б) кількість відвіданих уроків практикантів;
в) кількість виступів на семінарах;
г) кількість проведених уроків;
д) кількість проведених виховних заходів;
е) кількість проведених позакласних заходів з іноземної мови;
є) кількість відвіданих виховних заходів;
ж) кількість відвіданих позакласних заходів з іноземної мови.

2. Початковий етап педагогічної практики (участь у настановчій конференції та
груповій бесіді з методистом; знайомство з керівництвом школи та вчителями; ознайом-
лення з планом роботи вчителя іноземної мови; знайомство з учнями).

3. Навчально-виховна робота з іноземної мови (складання тематичного плану
уроків іноземної мови на період педагогічної практики; відвідування уроків учителів іно-
земної мови - загальна коротка характеристика уроків; проведення уроків іноземної мови
в закріплених групах та під час замін; виготовлення наочних посібників та інших допоміж-
них матеріалів студентами-практикантами та їх загальна коротка характеристика).

4. Проведення позакласної роботи з іноземної мови (відвідування позакласних
заходів з іноземної мови, що проводяться вчителями та студентами-практикантами, їх
загальна коротка характеристика; опис підготовки до самостійного проведення позаклас-
ного заходу іноземною мовою на тему" "; якість проведення позакласного заходу
іноземною мовою; самоаналіз проведеного заходу).

5. Проведення виховної роботи з учнями (ознайомлення з системою роботи клас-
ного керівника; вивчення учнів класу, за яким закріплений студент; виконання функцій та
обов'язків помічника класного керівника (IV курс) або класного керівника (V курс); опис
прийомів щодо реалізації виховної спрямованості уроків; відвідування виховних заходів,
проведених учителями та студентами-практикантами, їх загальна коротка характеристика;
кількість проведених виховних заходів, їх тематика; якість та аналіз їх проведення).

6. Науково-дослідна робота (тема науково-дослідної роботи; вивчена література
з теми; опис спостережень (експериментів) за темою дослідження; теми виступів на
методичних семінарах).

Самооцінка володіння професійно-методичними вміннями

От і завершилася ваша перша педагогічна практика. Перевірте, якими професій-
ними вміннями ви, з вашої точки зору, оволоділи, а якими ні. Визначте для себе
можливі шляхи подальшого удосконалення методичної майстерності. Перше вміння

подано як приклад.

Самооцінка професійно-методичних умінь

Типи і види професійно -мето динних умінь

1. Конструктивно-планувальні вміння:
а складати плани-конспекти окремих уроків та сери уроків за темою

на початковому або середньому ступені навчання;
а визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного уроку;
в обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на

кожному етапі уроку;
н визначати типи вправ і послідовність їх виконання у відповід-

ності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями,
а також з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівня
підготовленості учнів;

н використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві
ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для спри-
ймання і засвоєння мовних явищ, що вивчаються, та їх творчого
застосування у мовленнєвій діяльності;

н проектувати і створювати необхідні наочні посібники для прове-
дення уроків;

в складати план позакласної роботи з іноземної мови;
н складати план і сценарій позакласного заходу з іноземної мови.

2. Комунікативно-навчаючі вміння:
н встановлювати і підтримувати засобами іноземної мови різно-

манітні мовленнєві контакти: «учитель-клас», «учитель-учень»,
«учень-учень» тощо;

н адаптувати свій іншомовний мовленнєвий досвід до рівня вимог
програми та можливостей і загального розвитку учнів (застосову-
вати мовні опори, спрощення, здійснювати перехід від однієї фор-
ми говоріння до іншої тощо);

в намічати об'єкти контролю мовленнєвоїдіяльності учнів з ураху-
ванням вимоги досягнення відносно правильного мовлення учнів
та визначати рівень сформованості мовленнєвих навичок і вмінь;

н помічати помилки учнів, усвідомлювати їх характер та використо-
вувати мовленнєвий спосіб їх виправлення.

3. Організаційні вміння:
н організовувати виконання накресленого плану
н забезпечувати мовленнєву діяльність учнів відповідно до плану

уроку;
а раціонально поєднувати колективні (фронтальні, малогрупові,

парні) та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливос-
тей кожної з них та ступеня навчання;

н проводити навчальні ігри з урахуванням вікових особливостей
учнів та ступеня навчання

н цілеспрямовано використовувати традиційні наочні посібники і
методично грамотно застосовувати аудитивні, візуальні та аудіо-
візуальні технічні засоби навчання;

а здійснювати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої та ро-
зумової діяльності учнів залежно від їх вікових особливостей;

а проводити позакласний захід іноземною мовою за складеним
планом і сценарієм.

4. Розвиваючо-виховні вміння:
а реалізовувати освітній, розвиваючий та виховний потенціал мов-

леннєвого матеріалу уроку
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в формувати і розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну
та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

н вирішувати засобами іноземної мови завдання морального, культур-
ного, естетичного, гуманістичного виховання учнів.

5. Дослідницькі вміння:
а вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформова-

ності мовленнєвих навичок та вмінь учнів за завданням викладача;
в здійснювати методичний аналіз мовного матеріалу з метою прогно-

зування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору
оптимальних шляхів запобігання помилок;

н проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на
схему або вузькоцільове завдання;

н спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студен-
тів-практикантів, творчо використовуючи ефективні прийоми і форми
роботи у практиці своєї педагогічної діяльності;

н вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчаль-
ний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удос-
коналювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові
форми та прийоми навчання.

Якщо ви дійшли висновку, що не володієте певними професійно-методичними
вміннями, але знаєте шляхи оволодіння ними, докладіть зусиль для усунення цього
недоліку. Ви матимете можливість перевірити рівень сформованості ваших професійно-
методичних умінь ще раз під час педпрактики на V курсі.

Пам'ятаєте прислів'я І

The proof of the pudding is in tha outing?

ВАША РОБОТА ПІД ЧАС ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Протягом цієї сесії вам необхідно захистити курсову або бакалаврську роботу і
вирішити, чи будете ви працювати над дипломною роботою. У вас є вибір: захист
дипломної роботи або складання державного іспиту з педагогіки, психології і методики
викладання іноземних мов. Якщо ви маєте право і у вас є бажання писати дипломну
роботу, то вам необхідно обрати тему роботи, обговорити її з науковим керівником і
затвердити на засіданні кафедри.

Захист курсової роботи

Курсові роботи, які за висновком наукового керівника заслуговують позитивної
оцінки, подаються до захисту. Студенти, роботи яких не допущені науковим керівником
до захисту, отримують оцінку "незадовільно". Захист курсових робіт відбувається у
встановлений деканатом термін у присутності студентів та комісії: наукового керівника
і викладачів кафедри. Під час захисту ви називаєте тему і мету дослідження, повідом-
ляєте план роботи і коротко передаєте її зміст. Особливу увагу при цьому необхідно
звернути на практичну частину роботи, власне на результати виконання дослідного
завдання та методичні розробки. Виступ завершується формулюванням висновків.

За результатами захисту курсової роботи виставляється оцінка, яка заноситься
до екзаменаційної відомості та залікової книжки (матрикула).

Оцінка "відмінно" виставляється у разі:
а) відповідності змісту роботи темі дослідження;
б) наявності правильного оформлення наукового апарату дослідження;
в) глибокого аналізу наукової літератури та авторських висновків;
г) якісно підготовлених практичних розробок;
д) успішного виконання дослідних завдань;
е) дотримання усіх вимог щодо технічного й естетичного оформлення роботи та

орфографічного стандарту.
Оцінка "добре" виставляється при наявності незначних недоліків у виконанні

теоретичних і практичних завдань роботи та її оформленні.
Оцінка "задовільно" виставляється при наявності суттєвих недоліків у виконанні

практичної і теоретичної частин роботи, окремих недоліків у її оформленні.
Оцінка "незадовільно" виставляється при повній невідповідності вимогам щодо

обсягу, оформлення та викладу змісту роботи.

Захищена курсова робота зберігається на профілюючій кафедрі протягом двох
років. Роботи, відзначені першими преміями на республіканських студентських конкур-
сах, зберігаються постійно.

Захист бакалаврської роботи

До захисту допускаються роботи, які за висновком наукових керівників заслугову-
ють позитивну оцінку. У відгуку наукового керівника зазначаються:

а рівень підготовки студента до виконання професійних функцій;
ступінь самостійності у виконанні роботи;
новизна поставлених наукових питань та оригінальність їх вирішення;
вміння використовувати наукову літературу;
ступінь оволодіння методами дослідження;
повнота і якість розробки теми;
логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність опису мате-
ріалу, що досліджується;
можливість практичного застосування наукової роботи в цілому чи її окремих частин;
висновки про можливість рекомендації до захисту.

У рецензії на бакалаврську роботу мають бути висвітлені ті ж питання, що й у відгуку
наукового керівника. Рецензент пропонує ДЕК оцінку роботи за чотирибальною шкалою:
"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

„ Якщо бакалаврська робота написана іноземною мовою, що вивчається, то відгук
та рецензія пишуться теж цією іноземною мовою. В інших випадках - відгук та рецензія
пишуться українською мовою.

Захист бакалаврських робіт відбувається у встановлений термін на засіданні Дер-
жавної екзаменаційної комісії у присутності студентів, наукових керівників та рецензентів.

Для виступу на державному екзамені вам надається до 10 хвилин.
У виступі на засіданні Державної екзаменаційної комісії подається:

н чітке формулювання обраної наукової проблеми;
в обґрунтування її актуальності; ,";
а розкриття ступеня наукової розробки проблеми;
н відомості про структуру роботи;
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и визначення мети бакалаврської роботи, засобів її досягнення, конкретних
завдань дослідження;

в основні результати дослідження;
н стислий виклад авторських узагальнень, висновків, рекомендацій.

Ви зобов'язані також по суті відповісти на запитання голови, екзаменаторів та
членів Державної екзаменаційної комісії, дати аргументовані пояснення щодо критичних
зауважень рецензента і членів ДЕК.

Рішення про оцінку роботи за чотирибальною шкалою приймається на закритому
засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Оцінка "відмінно" ставиться при:
а) відповідності змісту роботи визначеній темі;
б) належному оформленні наукового апарату;
в) наявності кваліфікованого авторського аналізу наукової літератури;
г) наявності самостійних практичних розробок;
ґ) виконанні усіх дослідних завдань на належному професійному рівні;
д) дотриманні усіх вимог щодо технічного оформлення роботи і правильного викорис-

тання всього поняттєвого корпусу;
е) успішній апробації результатів на науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
є) оцінці "відмінно" рецензента бакалаврської роботи;
ж) аргументованому захисті студентом результатів свого дослідження, коректній

демонстрації умінь вести наукову дискусію.
Оцінка "добре" ставиться при наявності незначних недоліків у виконанні завдань,

поставлених у теоретичній чи практичній частинах роботи, в її технічному оформленні,
неповних відповідей під час захисту роботи.

Оцінка "задовільно" ставиться при наявності суттєвих недоліків у практичній та
теоретичній частині, відсутності апробації роботи, при поверхових відповідях на зауважен-
ня і запитання рецензента, голови і членів ДЕК під час захисту бакалаврської кваліфі-
каційної роботи.

Оцінка "незадовільно" ставиться при невідповідності виконаної роботи вимогам
щодо написання та оформлення бакалаврських робіт, нездатності студента самостійно
сформулювати основні положення своєї роботи під час її захисту.

Захищені бакалаврські роботи зберігаються на профілюючій кафедрі протягом
п'яти років. Роботи, відзначені першими преміями на республіканських конкурсах,
зберігаються постійно.

Вибір теми дипломної роботи

Виберіть напрям дипломної роботи і конкретизуйте його з науковим керівником.
в Цілі навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі.
н Зміст навчання іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
в Особливості навчання іноземних мов у різних типах середніх навчальних закладів.
н Лінгвокраїнознавство та викладання іноземної мови у початковій/основній/старшій школі.
в Професійна майстерність учителя іноземної мови.
н Навчання фонетичного матеріалу у початковій/основній/старшій школі.
а Навчання граматичного матеріалу у початковій/основній/старшій школі.
н Навчання лексичного матеріалу у початковій/основній/старшій школі.
н Навчання аудіювання у початковій/основній/старшій школі.

в Навчання діалогічного мовлення у початковій/основній/старшій школі.
в Навчання монологічного мовлення у початковій/основній/старшій школі.
в Навчання техніки читання у початковій/основній школі.
Із Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності у початковій/основній/старшій школі.
н Навчання письма у початковій/основній/старшій школі.
н Контроль у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі.
Із Тести у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі.
а Урок іноземної мови у початковій/основній/старшій школі.
а Навчальні ігри на уроках іноземної мови у початковій/основній/старшій школі.
и Рольова гра у навчанні іноземних мов у початковій/основній/старшій школі.
а Вірші та пісні на уроці іноземної мови у початковій/основній/старшій школі.
а Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови в середній загальноосвітній школі.
в Технічні засоби у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі.
Із Самостійна робота учнів з іноземної мови в основній/старшій школі.
а Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях середньої загальноосвітньої

школи.
Навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку.
Інтенсивне навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі.

в
в
и Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
н Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
в
в
в

Зарубіжна методика викладання іноземних мов. '
Розвиток методики викладання іноземних мов.
Комунікативні методи навчання іноземних мов.

а Аналіз сучасних вітчизняних підручників з іноземної мови для середньої загально-
освітньої школи.

в Аналіз сучасних зарубіжних підручників з іноземної мови для середньої загально-
освітньої школи.

в Проектна методика навчання іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
в Особливості планування навчального процесу з іноземної мови у початковій/

основній/старшій школі.
в Зміст і організація випускного екзамену з іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
в Навчання другої іноземної мови у середній загальноосвітній школі.
в Проблема навичок та вмінь у методиці викладання іноземної мови в середній

загальноосвітній школі.
в Навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій у середній за-

гальноосвітній школі.
в Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої

загальноосвітньої школи.
в Дистанційне навчання іноземної мови через INTERNET.
в Соціокультурні помилки українських учнів в усному/писемному іншомовному мовленні.

Ми впевнені, що ви успішно захистили одну з наукових робіт, а дехто вирішив і
надалі не розставатися з дослідною роботою і обрав тему дипломної роботи. Отже
влітку ви можете попрацювати над літературою з теми дослідження, але не забувайте
і про відпочинок, бо

All work and no piny makes Jnck и dull boy.



ЧАСТИНА V (IX семестр)

ВАША РОБОТА ПІД ЧАС НАСТАНОВЧОЇ СЕСІЇ

Протягом цієї настановної сесії вам необхідно, перш за все:
н ознайомитися з вимогами до дипломної роботи, якщо ви вирішили її писати;
и визначитися з професійно-вибірковим курсом;
н ознайомитися з програмою професійно-вибіркового курсу і вимогами до заліку;
и відвідати лекції з професійно-вибіркового курсу.
За тезами лекцій і планами практичних занять звертайтесь на відповідну кафедру

вашого навчального закладу.

Підготовка дипломної роботи1

Загальні завдання

Дипломна робота - це самостійне наукове дослідження експериментального
або теоретико-прикладного характеру, яке виконується студентами V курсу універси-
тету. У дипломній роботі розглядається певна наукова або науково-практична пробле-
ма, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження,
обґрунтовуються його мета і конкретні теоретичні і практичні завдання, визначається
методика дослідження, аналізується конкретний фактичний матеріал, узагальнюються
основні результати дослідження, його новизна і теоретичне й практичне значення,
акцентується увага на авторських версіях розв'язання нових наукових проблем.

Тематика дипломних робіт визначається профілюючою кафедрою у координації
із загальною науковою проблематикою кафедри, на якій виконуються дипломні роботи.
Виконання дипломної роботи - це творчий процес, зорієнтований на:

ш розширення парадигми теоретичних знань студентів з проблем, що є об'єк-
том дослідження;

а коректну систематизацію й аналіз сучасних аргументованих наукових рі-
шень теоретичних і практичних завдань;

и поглиблення знань студентів із суміжних наук;
н розвиток умінь застосовувати засвоєні знання при вирішенні конкретних

наукових завдань;
н удосконалення вмінь самостійної роботи студентів з науковою літерату-

рою;
в формування вмінь самостійно організовувати проведення фахових експе-

риментальних етапів наукового дослідження. ,._,_.

Вимоги до написання

1. Тема дипломної роботи затверджується на засіданні профілюючої кафедри і схвалю-
ється вченою радою факультету/університету наприкінці VIII семестру;

2 У Дипломній роботі подається обґрунтування вибору наукової теми, її актуальності,
визначення об'єкта, предмета, мети і конкретних завдань дослідження, його структури.

3. У роботі необхідно розкрити суть визначеної дослідної проблеми переважно з ураху-
ванням даних нової наукової літератури.

4. Дипломна робота спрямована на виявлення вмінь студента методологічно грамотно
проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані
результати.

5. У роботі повинні бути чітко сформульовані висновки, в яких подаються основні ре-
зультати дослідної роботи та рекомендації щодо їх практичного використання.

6. Дипломна робота виконується українською мовою або іноземною, яка вивчається.
7. Обсяг дипломної роботи - 40-50 сторінок машинопису (набраного на комп'ютері чи

друкарській машинці). Робота подається у переплетеному вигляді.
8. Дипломна робота має бути чітко структурованою (див. нижче) з виділенням окремих

її частин, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, вино-
сок, цитат, списку використаної сучасної літератури (не менше 50 джерел). Обов'яз-
ковим є використання літератури іноземною мовою.

Структура дипломної роботи і-.

1 Детальніше див.: Положення про навчально-наукові та кваліфікаційні роботи студентів Київ-
ського державного лінгвістичного університету /Укл. Болдирєв Р.В., Соловей М.І., Сажко Л.А.
та ін. - К.: Вид. центр КДЛУ, 1999. - 46 с.

Перевірте ще раз, щоб структура вашої дипломної роботи відповідала таким
вимогам:

1. Титульна сторінка.
2. План.
3. Вступ.
4. Основна частина (складається з двох-трьох розділів).
5. Висновки.
6. Резюме іноземною мовою (до 5 сторінок).
7. Список використаної літератури (бібліографія).
8. Додатки.

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність; визначається об'єкт, предмет,
мета і конкретні завдання й методи дослідження; його наукова новизна; розкриваються
теоретичне і практичне значення одержаних результатів; описується структура дипломної
роботи.

В основній частині дипломної роботи розглядаються теоретичні і практичні завдан-
ня дослідження, аналізуються одержані результати, формулюються рекомендації. У тео-
ретичній частині роботи подається аналітичний огляд наукової літератури з обраної теми,
характеризуються найвагоміші сучасні рішення конкретних дослідних завдань, визна-
чаються невирішені аспекти наукової проблеми.

У резюме наводиться стисла загальна характеристика дипломної роботи.
У висновках узагальнюються основні теоретичні і практичні результати дослідження,

стисло формулюються найважливіші рекомендації щодо їх практичного втілення.
В бібліографії подається список використаної сучасної вітчизняної та зарубіжної

літератури.
У додатках подаються переважно графічні та ілюстративні матеріали і самостійні

Допоміжні методичні розробки.
Автор дипломної роботи відповідає також за правильне оформлення бібліографічних

посилань і цитат.

Таблиці, графіки, схеми повинні бути пронумеровані і мати заголовки.



Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(назва навчального закладу)

Кафедра

Дипломна робота на тему:

(назва)

Студента
факультету

, групи

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Науковий керівник:
(науковий ступінь, посада)

(прізвище та ініціали)

(Місто - рік)

Зразок плану дипломної роботи
Гема «Тестовий контроль умінь письма англійською мовою

(5 клас середньої загальноосвітньої школи)» crop.
Вступ З
Розділ 1. Теоретичні основи тестового контролю вмінь письма англійською

мовою у 5-му класі 5
1.1. Дидактико-психологічні передумови організації тестового контролю
1.2. Базові вміння письма як об'єкта контролю 12

Розділ 2. Методика тестового контролю вмінь письма англійською мовою
на середньому ступені навчання 20

2.1. Підходи до навчання та контролю письма 20
2.2. Банк тестових завдань для контролю вмінь письма 28
2.3. Комплекс тестових завдань для контролю рівня сформованості

базових умінь письма 42
2.4. Експериментальна перевірка ефективності комплексу тестових

завданьдля контролю вмінь письма у 5-му класі 48
Висновки 52
Резюме 56
Список використаних джерел 61
Додатки 65

Поверніться також до частини IV цього посібника і перечитайте рекомендації що-
до опрацювання наукових джерел і вимоги до категоріального апарату наукового до-
слідження. Перегляньте зразки бібліографічного опису різних видів наукових джерел.

D

D

Вибір професійно-вибіркового курсу

У цьому семестрі вам необхідно вибрати і опрацювати матеріал одного з
професійно-вибіркових курсів. З методики викладання іноземних мов вам можуть
запропонувати кілька курсів, наприклад:

D Інтенсивне навчання ЇМ.
D Індивідуалізоване навчання ЇМ.
D Тести у навчанні ЇМ.

D Зарубіжні підручники з навчання ЇМ та їх адаптація до вимог середньої загально-
освітньої школи.
Проектна методика навчання ЇМ.
Навчання ЇМ за умов використання лялькового театру.

D Підготовка учнів до складання міжнародних іспитів з ЇМ тощо.

Ми радимо вам вибирати курс для опрацювання за такими критеріями:
н відповідність темі дипломної роботи;
н ваша особистісна зацікавленість у проблемі;
н можливість застосування набутих знань, навичок і вмінь у майбутній профе-

сійній діяльності.
Так, наприклад, якщо ви плануєте працювати в середній загальноосвітній школі, то

ми радимо вам обрати курс "Методика викладання іноземної мови у початковій школі".
Це дасть вам можливість працювати як у середній і старшій, так і в початковій школі.

Розглянемо рекомендації щодо оволодіння матеріалом професійно-вибіркового
курсу на прикладі цієї проблеми.

Мета і завдання професійно-вибіркового курсу «Методика
викладання англійської мови у початковій школі»

Курс передбачає значне поглиблення деяких тем курсу "Методика викладання
AM у середніх навчальних закладах" з урахуванням особливостей навчання основ
англомовної мовленнєвої діяльності, організації та планування навчально-виховної
роботи з AM в початковій школі. Мета курсу полягає в забезпеченні основ методичної
підготовки студентів до реалізації їх професійних функцій учителя AM у молодших
класах: комунікативно-навчальної (формування в учнів молодшого шкільного віку
мовленнєвої, мовної, соціокультурноїта навчальної компетенції), розвиваючо-вихов-
ної, конструктивно-планувальної, гностичної та організаторської функцій, які реалізу-
ються засобами AM на уроці та в позакласній роботі.

Перед курсом "Методика викладання AM у початковій школі" постають такі зав-
дання:

н познайомити вас із особливостями процесу навчання AM як засобу спілкування,
освіти, виховання і розвитку учнів молодших класів;

в познайомити вас із сучасними методичними напрямами, авторськими концепці-
ями, методами, формами та засобами навчання AM молодших школярів;

н удосконалювати вміння творчо застосовувати свої професійні знання на практиці
з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів;

н підготувати вас для реалізації професійних функцій учителя AM у молодшій
школі в ході педпрактики.



Орієнтовний розподіл курсу за розділами, темами і видами
занять

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10

Види занять,
кількість годин

Чаяви розділів
тематика занять

Ділі, завдання, змісті принципи навчання AM у
ючатковій школі.

Чинні (вітчизняні й автентичні) НМКта аль-
тернативні навчальні посібники з AM для
початкової школи.

Лінії психічного та комунікативного розвитку
молодшого школяра. Готовність молодших
школярів до вивчення AM та методи її
діагностики.

Гра як стрижневий елемент уроку AM в
початковій школі.

Особливості навчання мовного матеріалу
молодших школярів. Вправи для формуван-
ня слухо-вимовних, лексичних і граматич-
них навичок.

Особливості навчання техніки читання і
письма та читання як виду мовленнєвої
діяльності. Вправи для формування пер-
цептивних, графічних, каліграфічних та '•''
орфографічних навичок. Вправи для
формування вмінь читання.

Особливості навчання усного мовлення
молодших школярів. Вправи для форму-
вання вмінь аудіювання та говоріння.

Проведення та аналіз вправ для навчання
мовного і мовленнєвого матеріалу. Розви-
ваючий аспект навчання молодших школярів.

Особливості планування та проведення уроку
AM у початковій школі.

Організація позакласної роботи з AM у
початкових класах.
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Основний зміст лекцій, практичних занять і самостійної
роботи

№ Тип
занять Основний зміст

1.

2.

Лекція

Цілі, завдання, зміст і принципи навчання AM у початковій школі.
Мета вивчення: конкретизувати цілі, завдання, зміст і принципи навчання AM
у початковій школі.
ІОсновні проблеми: багатокомпонентність цілей, завдань, змісту і принципів
(навчання AM у початковій школі.
Провідна ідея: взаємопов'язаність і взаємозумовленість цілей, завдань,
змісту і принципів навчання.
Основні поняття теми: практична, освітня, виховна і розвиваюча цілі; мовна,
мовленнєва, лінгвокраїнознавча і навчальна компетенції; навчальна,
пізнавальна, виховна і розвиваюча спрямованість завдань; принципи
комплексно] реалізації цілей, комунікативної спрямованості, свідомого
оволодіння AM, колекгивно-індивідуальної взаємодії, керування процесом
формування іншомовних навичок та вмінь, активності, доступності,
посильності.
Зміст: чотирикомпонентна мета навчання AM у початковій школі. Структура
змісту навчання AM у молодшій школі. Перелік завдань навчання AM
молодших школярів. Зміст кожного принципу навчання AM у початкових
класах.

Лекція

Само-
стійна
робота

Чинні вітчизняні и автентичні НМКта альтернативні навчальні посібники
з AM для початкової школи.

Мета вивчення: ознайомити студентів з чинними (вітчизняними, зарубіжними
й автентичними) НМКта альтернативними навчальними посібниками з AM для
початкової школи.
Основні проблеми авторські концепції бачення і вирішення проблеми цілей,
завдань, змісту і принципів навчання AM у початковій школі.
Провідна ідея: комбінування компонентів різних НМКта наступність у виборі
нмк.
Основні поняття теми: структура НМК; засоби навчання для вчителя та учня;
основні та допоміжні, технічні й нетехнічні засоби навчання.
Зміст: призначення кожного компонента НМК

Лінії психічного та комунікативного розвитку молодшого школяра.
Готовність молодших школярів до вивчення AM та методи її діагностики.
Мета вивчення: ознайомити студентів з особистісно-діяльнісним підходом
.О.Зимньої до особистості учня молодшого шкільного віку; вчити студентів

визначати рівень сформованості готовності молодшого школяра до вивчення
AM.
Основні проблеми: лінії розвитку пізнавальної сфери, психологічної
структури діяльності, особистості молодшого школяра, комунікативний
розвиток учня молодших класі в на базі рідної/англійської мови.
Провідна ідея: залежність ефективності процесу оволодіння молодшими
школярами AM від рівня сформованості їхособистісної, інтелектуальної,
діяльнісної готовності та комунікативного розвитку.
Основні поняття теми: лінії психічного (особистісного, інтелектуального,
діяльнісного) та комунікативного розвитку в рамках особистісно-діяльнісного
підходу; види готовності; анкетування, дидактичне та психологічне тестування.
Зміст: методики діагностики рівня сформованості особистісної,
інтелектуальної і діяльнісної готовності та комунікативного розвитку
молодшого школя ра.



Гра як стрижневий елемент уроку AM у початковій школі.
Мета вивчення: ознайомити студентів зі специфікою ігрової діяльності
молодших школярів.
Основні проблеми: взаємопов'язаність і взаємозумовленість ігрової та
навчальної діяльності в оволодінні англомовним мовленням.
Основні поняття теми: ігрова, навчальна, англомовна мовленнєва діяльність;
класифікація ігор.
Зміст: вплив ігрової діяльності на особистісний, інтелектуальний, діяльнісний
та комунікативний розвиток молодшого школяра; специфіка ігрової діяльності
в поєднанні з навчальною, спрямованою на оволодіння англомовною
мовленнєвою діяльністю

Особливості навчання мовного матеріалу молодших школярів. Вправи
для формування слухо-ви мовних, лексичних і граматичних навичок.

Мета: вчити студентів планувати і проводити у молодших класах фрагменти
уроків з навчання фонетики, активної лексики та граматики.
Зміст: укладання фонетичної та мовленнєвої зарядок, використання
наочності; надання вправам комунікативної спрямованості чи (та) ігрового
характеру.

Особливості навчання техніки читання і письма та читання як виду
мовленнєвої діяльності. Вправи для формування перцептивних,
графічних, каліграфічних, орфографічних навичок. Вправи для

формування вмінь читання.
Метя: вчити студентів планувати та проводити в молодших класах фрагменти
уроків з навчання технічного аспекту читання і письма та навчання смислового
аспекту читання.
Зміст: укладання ігрових вправ чи вправ з елементом змагання для навчання
техніки читання та письма, використання зорової ілюстративної наочності,
укладання дотекстових та післятекетових комунікативних вправ для навчання
читання як виду мовленнєвої діяльності.

Особливості навчання усного мовлення молодших школярів. Вправи для
формування вмінь аудіювання та говоріння.

Мета: вчити студентів планувати і проводити в молодших класах фрагменти
уроків з навчання аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення.
Зміст: укладання аудитивних дотекстових та післятекстових комунікативних
вправ; надання вправам для навчання говоріння комунікативної спрямованості;
опори для формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення.

Проведення та аналіз вправ для навчання мовного і мовленнєвого
матеріалу в початковій школі. Розвиваючий аспект навчання AM

молодших школярів.
Мета: вчити студентів планувати і проводити тематичні серії вправ для
навчання молодших школярів основ англомовної мовленнєвої діяльності та
вправи для розвитку психічних пізнавальних процесів на матеріалі AM.
Зміст: укладання тематичних серій вправ, в яких мовний та мовленнєвий
матеріал задіяний у всіх видах мовленнєвої діяльності; укладання вправ для
розвитку уваги, уяви, пам'яті, мислення та сприймання.

Особливості планування та проведення уроку AM у початковій школі.
Мета: вчити студентів планувати і про вод йти уроки AM у початковій школі.
Зміст: укладання планів-конспектів уроків AM у молодших класах в опорі на
попередні практичні заняття (5-8).

Організація позакласної роботи з AM у початкових класах.
Мета: конкретизувати особливості організації позакласної роботи з AM у
початкових класах.
Основні проблеми: комплексна реалізація практичних, освітніх, виховних і
розвиваючих цілей у позакласній роботі з AM у молодшій школі.
Провідна ідея: взаємопов'язаність і взаємозумовленість виховної
позакласної роботи з AM з навчальною урочною роботою.
Основні поняття геми: тиждень AM у школі; клуб веселих та кмітливих.
Зміст: мета, принципи організації, типові форми та види позакласної виховної
роботи з AM у молодшій школі.
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Вимоги до рівня підготовки

Вимоги до знань
Ви як майбутній учитель AM у початковій школі повинні знати:

н закономірності мовленнєвого розвитку учнів молодших класів;
н основні напрями в теорії та практиці навчання англійської мови в початковій

школі в зарубіжній та вітчизняній методиці;
н освітні, розвиваючі та виховні можливості англійської мови і шляхи їх

реалізації у навчально-виховній роботі з молодшими школярами;
ш дитячу англомовну літературу та країнознавство;
в достатню кількість ігор, пісень, віршів, лічилок, фольклору для викорис-

тання їх у навчально-виховному процесі з англійської мови;
н чинні програми з англійської мови та навчально-методичні комплекси з

англійської мови для початкової школи;
а цілі, завдання та зміст навчання англійської мови в молодшому шкільному

віці та умови їх досягнення.

Вимоги до навичок і вмінь
Ви як майбутній учитель AM у початковій школі повинні вміти:

н вільно спілкуватися англійською мовою в усній та письмовій формах і вчити
молодших школярів спілкування цією мовою;

в адаптувати свій англомовний мовленнєвий досвід до рівня підготовки молод-
ших школярів;

з аналізувати мовний і мовленнєвий матеріал з точки зору труднощів, які він
викликає у молодших учнів, та знаходити шляхи усунення і подолання
виявлених труднощів, залучаючи життєвий досвід учнів, їх комунікативний
досвід з рідної мови, музичного виховання, образотворчого мистецтва;



в виявляти та реалізовувати освітній потенціал іноземної мови як навчального
предмета, підключаючи країнознавчу та лінгвокраїнознавчу інформацію в
доступній для учня молодших класів формі;

н користуватися навчально-методичними комплексами на основі знання та
аналізу їх компонентів;

н планувати і здійснювати навчально-виховний процес з англійської мови,
враховуючи психолого-вікові особливості учнів молодшої школи;

н користуватися прийомами контролю та оцінки мовленнєвих дій учнів 6-10
років, які сприяють підтримці їх інтересу до вивчення англійської мови;

в користуватися ТЗН та іншими засобами наочності, привабливими для
молодших школярів;

а користуватися дошкою, правильно розміщувати на ній навчально-наочний
матеріал.

Отже, якщо ви склали залік з професійно-вибіркового курсу і володієте методи-
ж) викладання іноземної мови у початковій, середній і старшій школах, то можете з
звагою до себе стверджувати, що ви є

Jack of nil trades

Але не забувайте і про продовження цього прислів'я

... nnd mfinter of none.

ВАША РОБОТА У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Протягом цього міжсесійного періоду вам необхідно зосередити увагу на опрацю-
анні тем професійно-вибіркового курсу, написанні дипломної роботи і проходженні
щагогічної практики.

Опрацьовуючи матеріали професійно-вибіркового курсу, не забувайте наші пора-
І відносно того:

а як готуватися до лекції;
а як готуватися до практичного заняття;
а як готуватися до заліку.

Не забудьте з'ясувати на кафедрі, у якій формі буде проходити залік з профе-
*но-вибіркового курсу. Ми наведемо лише приклад. ••

Рекомендації щодо педагогічної практики

Спочатку перечитайте методичні рекомендації щодо педагогічної практики, якими
І користувалися минулого року (Частина IV, 1.3), а потім уважно ознайомтеся зі
ецифікою педпрактики п'ятого курсу.

Зміст педагогічної практики

На п'ятому курсі реалізується другий етап педагогічної практики тривалістю 4
тижні. Проводиться педпрактика переважно у старших класах загальноосвітніх
навчальних закладів.

Педагогічна практика на V курсі передбачає:
в ознайомлення вас з особливостями навчально-виховної роботи у загальноосвітньому

навчальному виховному закладі, з його навчально-матеріальною базою, системою *
роботи педагогічного колективу закладу, організацією та змістом роботи методичного .
об'єднання вчителів іноземної мови;

в роботу на посаді вчителя іноземної мови у старших класах;
а виконання обов'язків класного керівника;
и проведення науково-дослідної роботи;
а підготовку звітної документації та участь у робочих нарадах (педрадах школи) за

результатами педпрактики і в підсумкових заходах з педпрактики в університеті.

До змісту практичної діяльності студента-практиканта V курсу як учителя інозем-
ної мови входить:

а) навчальна робота:
в складання тематичного плану уроків;
н планування серії уроків на старшому ступені навчання з урахуванням його

специфіки та вікових особливостей учнів;
в поурочне планування для класів однієї паралелі з урахуванням особливостей

груп;
н проведення уроків на старшому ступені;
в спостереження за уроками вчителів і студентів-практикантів та проведення

загального і поглибленого аналізу цих уроків;
н виготовлення наочних посібників, роздавального дидактичного матеріалу та

необхідних ТЗН;
н дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до уроку;
н проведення психолого-педагогічного аналізу відвіданих уроків;
в перевірка зошитів учнів;
н проведення додаткових занять із невстигаючими. ;;

б) позакласна робота: '•
в планування окремих видів групових та масових форм позакласної роботи з

іноземної мови, що відповідають старшому ступеню навчання;
в підготовка та проведення запланованої позакласної роботи;
н спостереження та проведення аналізу позакласної роботи, яку виконують

студенти-практиканти.

в) дослідна робота:
в вивчення наукової літератури з метою удосконалення своїх знань, навичокта вмінь;
н проведення методичного аналізу мовного матеріалу уроків з метою визначення

труднощів його засвоєння учнями;
н проведення анкетування для вивчення структури мотиваційної сфери навчаль-

ної діяльності учнів;
н вивчення та узагальнення передового досвіду вчителів у викладанні іноземної

мови;
а виступи на методичних семінарах;
в проведення досліджень, необхідних для написання дипломної роботи.



Зразки методичних дослідних завдань (V курс)

1. Тема «Лінгвокраїнознавство у навчанні іноземної мови у старшій школі».

Завдання на педпрактику:
1) провести опитування учнів: знання про країну/конкретну країнознавчу проблему,

розуміння безеквівалентної та фонової лексики;
2) реалізувати спостереження на уроках: наявність країнознавчої інформації та

країнознавчих матеріалів; прийоми, спрямовані на оволодіння учнями відповід-
ними мовними засобами;

3) підібрати країнознавчі матеріали до теми/тем « » у класі;
розробити методичні прийоми подачі, семантизації мовних одиниць країнознав-
чого характеру та вправи для їх засвоєння.

2. Тема «Розвиток умінь читання іноземною мовою в учнів старших класів».

Завдання на педпрактику:
1) провести аналіз підручників для старших класів: характер текстів, відповідність

їх змісту пізнавальним інтересам школярів юнацького віку, передтекстові і
післятекстові вправи, їх ефективність, типові способи контролю;

2) реалізувати спостереження на уроках: типові передтекстові вправи, їх відповід-
ність віковим особливостям учнів; характер установок до читання, їх відповід-
ність виду читання, типові способи контролю; труднощі учнів у читанні, їх харак-
тер, робота вчителя з метою зняття або запобігання цих труднощів;

3) розробити фрагменти уроків з навчання читання за темами « »
у класі з урахуванням характеру текстів та пізнавальних інтересів учнів.

3. Тема «Навчання лексики іноземної мови у X класі загальноосвітньої середньої

школи».

Завдання на педпрактику:
1) провести спостереження на уроках: робота вчителя на етапі подачі ЛО, способи

семантизації, їх відповідність природі ЛО та віковим особливостям учнів; специ-
фічні методичні прийоми презентації особливостей ЛО даної мови, їх ефектив-
ність; лексичні вправи, їх тип, вид, ефективність, спрямованість на запобігання
або подолання труднощів засвоєння ЛО;

2) реалізувати методичний аналіз ЛО уроків №№ за темами « _»,
підручників мови для X класу;

3) розробити методичні прийоми для запобігання або подолання труднощів за-
своєння ЛО уроків №№ за темами « ».

Оцінювання результатів педпрактики

Уроки, проведені вами під час практики у школі, будуть оцінюватися за такими

критеріями:
Оцінка "відмінно" ставиться, якщо ви самостійно, грамотно в методичному і мовно-

му аспектах спланували урок, намітивши реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні
прийоми досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня
навчання, рівня мовленнєвої підготовки учнів, і в результаті реалізації запланованих вами
навчальних дій досягнута мета уроку. При цьому:

1) повністю реалізовані виховний, освітній та розвиваючий потенціали уроку;
2) методичні прийоми відповідають умовам навчання та поставленим цілям;
3) правильно встановлена послідовність вправ і співвідношення тренувальних і

мовленнєвих вправ;
4) даєте чіткі й методично грамотні установки на виконання учнями мовленнєвих дій;
5) правильно розподіляєте час на мовлення учнів і вчителя;
6) ведете урок іноземною мовою (раціонально користуючись рідною за необхідністю),

практично не робите помилок, помічаєте помилки учнів і володієте мовленнєвими
способами їх виправлення;

7) використовуєте різні способи активізації всіх учнів на уроці з урахуванням їх вікових
особливостей і здійснюєте індивідуальний підхід до учнів;

8) раціонально поєднуєте фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи з ураху-
ванням особливостей кожної з них та ступеня навчання;

9) правильно намічаєте об'єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовуєте
різноманітні прийоми контролю, в тому числі тестування;

10) умієте викликати інтерес учнів до мовленнєвих дій, що виконуються на уроці;
11) грамотно використовуєте нетехнічні і технічні засоби навчання, як наявні, так і

самостійно виготовлені;
12) епізодично користуєтесь конспектом і в ході уроку можете скоригувати свою діяль-

ність.

Оцінка "добре" ставиться, якщо ви самостійно, грамотно в методичному і мовному
аспектах спланували урок, намітивши реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні
прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня
навчання, рівня мовленнєвої підготовки учнів, і в результаті реалізації запланованих вами
навчальних дій мета уроку досягнута в цілому, але план виконаний неповністю. При цьому:

1) не до кінця реалізовані виховний, освітній та розвиваючий потенціали уроку;
2) методичні прийоми раціональні, відповідають поставленим цілям та умовам навчання;
3) в основному правильно встановлена послідовність вправ і співвідношення трену-

вальних і мовленнєвих вправ;
4) даєте чіткі і методично грамотні установки на виконання учнями мовленнєвих дій;
5) встановлюєте і підтримуєте засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві

контакти, проте не завжди правильно розподіляєте час мовлення учнів і вчителя;
6) ведете урок іноземною мовою (раціонально користуючись рідною за необхідністю),

іноді робите несуттєві мовні помилки, які самі виправляєте, а також помічаєте і
виправляєте більшість помилок учнів;

7) володієте різними способами активізації всіх учнів на уроці, але не завжди здійсню-
єте індивідуальний підхід до них;

8) раціонально поєднуєте фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи з ураху-
ванням особливостей кожної з них та ступеня навчання;

9) правильно намічаєте об'єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовуєте
різні прийоми контролю, в тому числі й тестування;

10) умієте викликати інтерес учнів до більшості видів роботи, що проводяться на уроці;
11) використовуєте наявні і самостійно виготовлені посібники, але методика їх вико-

ристання не завжди раціональна;
12) епізодично користуєтесь конспектом протягом уроку і в деяких випадках можете

скоригувати свою заплановану діяльність.

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо ви в основному самостійно і грамотно в мето-
дичному та мовному аспектах спланували урок, намітивши цілі, етапи, методичні при-
йоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них, але без урахування ступеня



навчання і рівня мовленнєвої підготовки учнів, і в результаті виконання запланованих
вами навчальних дій мета уроку досягнута неповністю. При цьому:

1) не до кінця реалізовані виховний, освітній та розвиваючий потенціали уроку;
2) методичні прийоми не завжди раціональні, не відповідають меті;
3) мають місце порушення послідовності вправ і співвідношення тренувальних і

мовленнєвих вправ;
4) недостатньо чітко даєте установки на виконання учнями мовленнєвих дій;
5) значно порушуєте розподіл часу на мовлення учнів і вчителя;
6) часто переходите на рідну мову протягом уроку, робите мовні помилки і не

помічаєте в багатьох випадках помилок учнів;
7) недостатньо володієте способами активізації учнів на уроці, не здійснюєте

індивідуальний підхід до них;
8) нераціонально використовуєте фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи;
9) неправильно намічаєте об'єкти контролю і критерії їх оцінювання, використовуєте

різноманітні прийоми контролю;
10) умієте викликати інтерес до деяких видів роботи на уроці;
11) мало і не завжди раціонально використовуєте наочні посібники, не виготовляєте

їх самі;
12) постійно користуєтесь конспектом і не можете скоригувати свою діяльність у ході

уроку.

Самооцінка володіння професійно-методичними вміннями

От і завершилася ваша друга педагогічна практика. Перевірте, якими професій-
ними вміннями ви, з вашої точки зору, оволоділи, а якими ні. Визначте для себе
можливі шляхи подальшого удосконалення методичної майстерності. Перші вміння

подано як приклад.
Таблиця 4.2.

Самооцінка професійно-методичних умінь

Типи і види професійно -мето динних умінь

Володію "-»-"
Не володію "-"

Не можу
оцінити "0"

1. Конструктивно-планувальні вміння:
а складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою

на початковому або середньому ступені навчання;
н визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного уроку;
н обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на

кожному етапі уроку;
н визначати типи вправ та послідовність їх виконання у відповід-

ності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями,
а також з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівня
підготовленості учнів;

н використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві
ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для спри-
ймання і засвоєння мовних явищ, що вивчаються, та їх творчого
застосування в мовленнєвій діяльності;

а проектувати і створювати необхідні наочні посібники для прове-
дення уроків;

в складати гїпан позакласної роботи з іноземної мови;
н складати план і сценарій позакласного заходу з іноземної мови

Шляхи
УДОСКО-

налення

Перечитати
розділ з

"Психології"
про вікові

особливості
учнів

2. Комунікативно-навчаючі вміння:
а встановлювати і підтримувати засобами іноземної мови різноманіт-

ні Мовленнєві контакти: «вчитель-клас», «вчитель-учень», «учень-
учень» тощо;

в адаптувати свій іншомовний мовленнєвий досвід до рівня вимог
програми та мовленнєвої підготовки учнів; раціонально використову-
вати рідну мову;

в визначати об'єкти контролю мовленнєвої діяльності учнів і добирати
відповідні їм методичні прийоми, в тому числі тестові завдання;

в помічати помилки учнів, розуміти їх характер та використовувати мов-
леннєвий спосіб виправлення.

3. Організаційні вміння:
в організовувати виконання накресленого плану;
н забезпечувати мовленнєву діяльність учнів відповідно до плану

уроку;
в вносити методично виправдані корективи у плани уроків з урахуван-

ням умов навчання;
в навчити учнів найбільш раціональних прийомів самостійної роботи;
в раціонально поєднувати колективні (фронтальні, малогрупові, парні)

та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної
з них та ступеня навчання;

в проводити навчальні ігри, в тому числі рольові, з урахуванням вікових
особливостей учнів та ступеня навчання;

в здійснювати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої та розумо-
вої діяльності учнів залежно від їх вікових особливостей;

н методично доцільно застосовувати традиційні наочні посібники, ауди-
тивні, аудіо-візуальні та візуальні технічні засоби навчання;

в проводити позакласні заходи іноземною мовою згідно зі складеним
планом і сценарієм.

4. Розвиваючо-виховні вміння:
в реалізовувати освітній, розвиваючий та виховний потенціал мовлен-

нєвого матеріалу уроку або серії уроків;
в формувати і розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну

та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;
в вирішувати засобами іноземної мови завдання морального, культур-

ного, естетичного, гуманістичного виховання учнів.

5. Дослідницькі вміння:
в вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформо-

ваності мовленнєвих навичок та вмінь учнів за завданням викладача;
в проводити з урахуванням ступеня навчання методичний аналіз мов-

ного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його
засвоєння та добору оптимальних шляхів запобігання помилок;

в проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих уроків і
серій уроків з теоретичним обґрунтуванням різних сторін навчальної
діяльності;

а спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів і студен-
тів, переносити ефективні прийоми і форми роботи у практику своєї
педагогічної діяльності;

в вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчаль-
ний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удос-
коналювати свої професійні вміння, використовуючи описані в
літературі нові форми та прийоми навчання.

ІГІ



Зразки матеріалів до заліку з професійно-вибіркового
курсу

Залік може проходити у формі письмової контрольної роботи, і вам можуть бути

запропоновані такі типи завдань.1

1 завдання
Визначте практичні, освітні, виховні і розвиваючі цілі уроку 46. (Плахотник В.М.,

Полонська Т.К. English: Навч. посібник для 3-го кл. - К.: Перун, 1996. - С. 93-97).

2 завдання
Проаналізуйте вправи 2, 5, 6 уроку 56. Визначте практичну мету, тип, вид і

структуру запропонованих вправ. (Плахотник В.М., Полонська Т.К. English: Навч.
посібник для 2-го кл. -К.: Перун, 1995. - С. 136-139).

3 завдання
Розробіть 3-5 ігрових вправ для формування мовленнєвих навичок чи вмінь у

молодших школярів. Оформіть добірку ігор за схемою:
Назва гри:
Практична мета:
Інструкція:
Мовний/мовленнєвий матеріал.

4 завдання
Розробіть 2-3 ігрові вправи, в яких провідною є розвиваюча мета. Оформіть

добірку ігор за схемою:
Назва гри: :
Розвиваюча мета:
Практична мета:
Інструкція:
Мовний/мовленнєвий матеріал.

ВАША РОБОТА ПІД ЧАС ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Протягом цієї сесії ви візьмете участь у двох практичних заняттях з професійно-

вибіркового курсу і будете складати залік з цієї дисципліни.
Не забудьте також ознайомитися з об'єктами контролю на державному екзамені

та орієнтовними питаннями для підготовки до нього.

Підготовка до державного екзамену
Об'єкти контролю на державному екзамені (методичний
аспект)

Об'єктом контролю на державному екзамені є рівень теоретичної і практичної
підготовки студентів-випускників, який має бути необхідним і достатнім для реалізації

функції вчителя ЇМ.
Тематика питань визначається кафедрою в рамках курсу методики викладання

іноземної мови з урахуванням актуальних питань навчання даного предмета на різних
1 Про інші форми проведення заліку див. Частину II (2.2.5.) цього посібника.

ступенях, в різних типах середніх навчальних закладів і майбутнього місця роботи
випускника після закінчення навчального закладу. Наприклад:

а Використання рольових ігор як засобу організації та управління процесом
навчання діалогічного мовлення на ... ступені в ... школі.

D Шляхи та засоби реалізації принципу свідомості на різних ступенях навчання
іноземної мови в методичній системі

Можливі форми контролю:
а співбесіда із членами екзаменаційної комісії, в ході якої контролюється

глибина та міцність методичних знань, вміння вирішувати практичні завдан-
ня,що виникають у навчально-виховному процесі з ЇМ у середній школі;

а співбесіда за проблемними питаннями;
а письмові комплексні кваліфікаційні завдання (детальніше див. Частину VI).

Оцінювання:
Визначення оцінки "відмінно", "добре", "задовільно" чи "незадовільно" здійсню-

ється з урахуванням якості відповіді: її глибини, методичної правильності та вмілого
застосування власного педагогічного досвіду, а також навчальних матеріалів при
обговоренні методичних проблем.

Оцінка "відмінно" ставиться за повноцінну відповідь і згідно з визначеними
вище критеріями.

Оцінка "добре" ставиться за відповідь, яка не в повній мірі відповідає цим
критеріям.

Оцінка "задовільно" ставиться за недостатню відповідність відповіді визначеним
критеріям.

Оцінка "незадовільно" ставиться за невідповідність відповіді зазначеним
критеріям.

Орієнтовні питання для підготовки до державного екзамену

1. Методика як наука і теорія навчання іноземної мови у школі. Основні методичні
принципи як стратегія навчання. Шляхи реалізації принципу комунікативності у
вправах для навчання спілкування іноземною мовою.

2. Методи дослідження в сучасній методиці навчання ЇМ. Застосування методів
дослідження у процесі педпрактики та написання курсової роботи.

3. Зв'язок методики навчання іноземних мов з іншими науками. Специфіка реалізації
дидактичних принципів (наочності, свідомості, активності та ін.) у процесі навчання
іноземних мов.

4. Цілі навчання іноземних мов у школі. Взаємозв'язок практичної, освітньої, виховної
та розвиваючої цілей навчання.

5. Зміст навчання іноземних мов у середній школі, його компоненти.
6. Характеристика чинної програми з іноземних мов для середньої школи: зміст і

структура.

7. Методи та прийоми навчання іноземних мов.
8. Основні форми навчання іноземної мови у школі. Вимоги до сучасного уроку ЇМ.

Реалізація цих вимог у сучасних підручниках з іноземної мови.



9. Особливості навчання іноземної мови на початковому ступені: завдання, зміст,
• засоби. Використання зорового та слухового унаочнення у процесі виконання вправ.

10. Особливості навчання іноземної мови на середньому ступені: завдання, зміст, засоби.
11. Особливості навчання іноземної мови на старшому ступені: завдання, зміст, засоби.
12. Засоби навчання, їх класифікація. Особливості використання зорових (вербальних

і зображальних) засобів на різних ступенях. Методика роботи з цими засобами в
різних підручниках з іноземної мови для середньої школи.

13. Використання технічних засобів навчання іноземних мов у школі. Використання
фоновправ у навчанні діалогічного мовлення.

14. Проблема створення НМК з іноземної мови. Різні точки зору на НМК. Необхідність
створення альтернативних НМК.

15. Характеристика зарубіжних методів навчання ЇМ ХХ-го ст. Вплив відомих нам
методів на методику навчання усного мовлення та навчання читання.

16. Проблема навчання іншомовної вимови у школі. Характеристика фонетичних вправ.
17. Проблема навчання граматики на початковому ступені. Складання фрагмента

уроку з навчання активної граматики у 5 класі.
18. Проблема навчання граматики на середньому ступені. Складання фрагмента уроку

з навчання активної граматики у 7 класі.
19. Проблема навчання граматики на старшому ступені. Складання фрагмента уроку

з навчання пасивної граматики в 10 класі.
20. Різні способи семантизації нових ЛО. Складання фрагмента уроку для ознайом-

лення учнів з новими лексичними одиницями.
21. Навчання лексики на початковому і середньому ступенях. Характеристика лексич-

них вправ. Складання фрагмента уроку з навчання активної лексики.
22. Навчання лексики на старшому ступені. Характеристика вправ для навчання

мовної здогадки.
23. Загальна характеристика усного мовлення. Аудіювання та говоріння. Монологічна

та діалогічна форми мовлення. Аналіз вправ з навчання монологу та діалогу.
24. Навчання усного мовлення на початковому ступені на основі мовленнєвих зразків.

Складання фрагмента уроку з навчання ДМ.
25. Поняття мовленнєвої ситуації та засоби її створення на уроці ЇМ. Приклади мовлен-

нєвих ситуацій для навчання ДМ.
26. Етапи навчання діалогічного мовлення. Система вправ. Рольова гра у навчанні

діалогу. Складання фрагмента уроку з навчання ДМ у 6 класі.
27. Етапи навчання монологічного мовлення. Система вправ. Складання фрагмента

уроку з навчання монологу.
28. Навчання аудіювання на різних ступенях. Система вправ. Складання фрагмента

уроку з навчання аудіювання.
29. Навчання читання іноземною мовою. Суть процесу читання. Види читання. Скла-

дання фрагмента уроку з навчання ознайомлювального читання.
30. Проблеми навчання техніки читання іноземною мовою. Види вправ.
31. Проблеми навчання техніки письма іноземною мовою. Види вправ.
32. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності на різних ступенях. Види письмо-

вих вправ.
33. Контроль у навчанні іноземних мов. Об'єкти, види і форми контролю. Складання

тесту для контролю розуміння змісту прочитаного тексту.

34- Планування навчально-виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Складан-
ня плану уроку з іноземної мови для 9 класу.

35. Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Типологія і структура уроків
іноземної мови.

36. Проблема вправ для навчання іноземних мов. Типи і види вправ. Визначення типу,
виду і мети запропонованих вправ.

37. Наочність у навчанні іноземних мов. Види наочності та їх застосування у навчанні
мовного матеріалу і видів мовленнєвої діяльності. Планування фрагмента уроку
з використанням зображальної наочності.

38. Шляхи інтенсифікації навчально-виховного процесу з іноземної мови у школі.
39. Цілі, форми та зміст позакласної роботи з ЇМ у школі. Аналіз запропонованого

сценарію позакласного заходу з іноземної мови.
40. Індивідуалізація навчання іноземної мови на різних ступенях.

От і завершився ваш передостанній навчальний семестр. Ми знаємо, що ви
стомилися, але ще рано відпочивати. Попереду останній, найскладніший семестр із
захистом диплома і складанням державних іспитів. Але не впадайте в розпач, ви ж
знаєте, що

After the storm comes the calm.



ЧАСТИНА VI (X семестр)

ВАША РОБОТА У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

У цьому семестрі вам необхідно працювати особливо напружено. До початку
літньої екзаменаційної сесії необхідно завершити написання дипломної роботи або
підготуватися до складання державного екзамену з педагогіки, психології і методики
викладання іноземних мов. У цьому посібнику ви знайдете вимоги лише до методич-
ного компонента екзамену.1

Отже уважно ознайомтеся з вимогами до дипломної роботи або зі змістом дер-
жавного екзамену і зразками екзаменаційних матеріалів. Працюйте систематично і
наполегливо.

Підготовка до захисту дипломної роботи

Дипломна робота у першому варіанті подається науковому керівникові не пізніше
1 березня поточного навчального року. В остаточний варіант роботи вносяться необ-
хідні зміни відповідно до зауважень і порад наукового керівника, а також уточнення
назв розділів, параграфів, таблиць, статистичних даних, цитат і бібліографічних виносок,
висновків та методичних рекомендацій. Текст роботи подається в ДЕК у 2 примірниках.

До дипломної роботи додаються відгук наукового керівника та одна-дві рецензії
провідних учених вашого або інших навчальних та наукових закладів.

У відгуку наукового керівника обов'язково визначається рівень вашої підготовки
до виконання наукових досліджень, вміння працювати з літературою і знаходити само-
стійні рішення наукових та практичних проблем; характеризується також ступінь ово-
лодіння сучасними методами дослідження і вміння втілювати у практику навчання
теоретично обґрунтовані нові наукові ідеї та вміння логічно, послідовно, аргументовано
викладати матеріал і робити висновки. Науковий керівник визначає відповідність
дипломної роботи вимогам до наукових досліджень такого типу, він має чітко вислов-
лювати свою думку щодо рекомендації дипломної роботи до захисту.

У відгуках рецензентів визначається актуальність обраної проблеми, новизна і
методика дослідження, теоретичне і практичне значення роботи, аргументовано
характеризуються її позитивні сторони та недоліки.

Рецензенти на підставі саме цього оцінюють роботу за чотирибальною шкалою:
"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно ".

Остаточно оформлена дипломна робота з відгуком наукового керівника та однією-
двома рецензіями подається на профілюючу кафедру до 15 квітня поточного навчаль-
ного року. Ви повинні бути ознайомлені зі змістом відгуку та рецензій.

До ДЕК дипломна робота (у двох примірниках) та всі інші зазначені документи
подаються за два тижні до початку державних екзаменів, подаються також і ті

Детальніше див.: Програма державного іспиту з педагогіки, психології та методики викла-
дання іноземних мов /Соловей М.І., Бондаренко О.Ф., Євтух М.Б. та ін. - К.: Вид.центр
КДЛУ, 1999.-59с.

матеріали, які розширюють презентацію вашої наукової роботи (зокрема, наукові
статті, тези доповідей з теми дослідження).

На захист дипломної роботи ви готуєте доповідь (до 15 хв.). Тут мають бути
висвітлені такі питання дипломної роботи:

в обґрунтування актуальності теми дослідження;
в мета, об'єкт, предмет, конкретні теоретичні і практичні завдання;
н основні методи дослідження;
и узагальнюючі результати дослідження;
в основні висновки та рекомендації.

У вашій доповіді повинні міститися аргументовані відповіді і пояснення на
зауваження і поради наукового керівника та рецензентів.

На захисті демонструються таблиці, графіки, кодограми тощо. V
Загальні висновки та практичні рекомендації дипломної роботи повинні бути

аргументовано обґрунтованими і не дублювати змісту її вступної частини.

Підготовка до державного екзамену

Загальні рекомендації

Перш за все пригадайте, як ми рекомендували вам готуватися до заліку, курсо-
вого екзамену і тестування. Обов'язково відвідуйте оглядові лекції і консультації.

Зверніть увагу на те, що форми проведення екзамену можуть бути різними. Напри-
клад, екзамен може проходити у формі усної співбесіди за екзаменаційними біле-
тами, які містять питання з педагогіки, психології і методики викладання іноземних
мов.

Усний екзамен може бути проведений за проблемними питаннями, які ви маєте
одержати не менш як за 10 днів до екзамену. Підготовка такого питання передбачає
виконання наступних проміжних завдань:

а критичний аналіз результатів вашої педагогічної практики у школі (за матеріа-
лами звітної документації) з метою визначення позитивного та негативного
досвіду вирішення даної проблеми під час роботи у школі;

а добір і детальне вивчення не менш як десяти джерел з методичної, педаго-
гічної та психологічної літератури на задану тему з метою пошуку можливих
шляхів усунення недоліків і наступного вдосконалення вашої методичної майс-
терності у самостійній педагогічній діяльності після закінчення інституту;

а складання плану і тез виступу на екзамені за заданою проблемою, добір
або виготовлення нових навчально-методичних матеріалів з числа
створених під час педпрактики для ілюстрації основних положень вашого
виступу (планів уроків, наочних посібників, схем, таблиць, ігор, сценаріїв
позакласних заходів тощо).

На екзамен ви подаєте план виступу, список опрацьованої літератури, навчаль-
но-методичні матеріали, текст звіту про результати педпрактики і характеристику-
атестацію. Екзамен проходить у формі співбесіди. Екзаменаційна комісія може запро-
понувати вам розкрити лише окремі пункти плану і відповісти на запитання до
підготовлених вами матеріалів.

Визначення загальної оцінки вашої методичної підготовки здійснюється з
Урахуванням якості відповідей під час співбесіди, їх глибини, широти використання



знань з прочитаних джерел, методичної грамотності та вмілого застосування власного
педагогічного досвіду і навчальних матеріалів при обговоренні заданої проблеми.

Тематика проблемних питань визначається кафедрою в рамках курсу методики
викладання іноземних мов з урахуванням актуальних питань навчання даного
предмета на різних ступенях, в різних типах середніх навчальних закладів і майбут-
нього місця вашої праці після закінчення вищого навчального закладу.

Найбільш перспективним є проведення державного екзамену за письмовими
комплексними кваліфікаційними завданнями, які передбачають виконання вами
типових професійних і соціально-виробничих завдань учителя іноземної мови.

Ваша усна відповідь з методики може бути оцінена комісією на "відмінно",

"добре", "задовільно" і "незадовільно".

Оцінка «відмінно» виставляється:
и за глибоке й повне викладення теоретичного матеріалу у бездоганній мовній формі,

правильне методичне розв'язання практичного завдання, вміння застосувати
теоретичні знання, власний педагогічний досвід та навчальні матеріали при вирішенні
конкретних методичних завдань.

Оцінка «добре» виставляється:
в за недостатньо повне, але змістовне викладення теоретичного матеріалу; при

розв'язанні конкретного методичного завдання допущені несуттєві помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється:
в за досить поверхове викладення теоретичного матеріалу, неповне розкриття суті пи-

тання, допущення суттєвих помилок при розв'язанні конкретного практичного
завдання.

Оцінка «незадовільно» виставляється:
и за незнання теоретичного матеріалу, невміння застосувати навчальний матеріал

при розв'язанні практичних методичних проблем, неспроможність відповісти на
додаткові запитання.

Зверніть увагу й на те, що на державному іспиті ви одержуєте комплексну оцінку
з педагогіки, психології та методики викладання іноземних мов.

Оцінка «відмінно» виставляється:
н за умови одержання вами трьох оцінок - «5» або двох оцінок «5» та оцінки «4» за

відповіді на три питання екзаменаційного білета.

Оцінка «добре» виставляється:
т за умови одержання вами двох оцінок «4» та однієї «5» чи «З», або трьох оцінок «4»

за відповіді на три питання екзаменаційного білета. Така сама оцінка може бути
виставлена, якщо ви одержали за відповіді на екзаменаційні питання одну оцінку
«5», одну «4» та одну «З».

Оцінка «задовільно» виставляється:
н за умови одержання вами однієї оцінки «4» чи «5» та двох оцінок «З», або трьох

оцінок «З», або двох оцінок «З» та однієї «2».

Оцінка «незадовільно» виставляється:
и у разі одержання вами «2» з однієї з навчальних дисциплін, що входить у комплексний

державний іспит, а саме: з педагогіки, психології чи методики викладання іноземних

Державна екзаменаційна комісія може запропонувати вам глибше розкрити окремі
теоретичні питання і продемонструвати володіння професійно-методичними вміннями.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів
і захисті дипломної роботи, приймається на закритому засіданні комісії відкритим
голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засі-
данні. При однаковій кількості голос голови комісії є вирішальним.

Основними критеріями оцінювання виконаних вами комплексних кваліфіка-
ційних завдань є:

н характер засвоєння матеріалу-обсяг, повнота, правильність і точність знань,
рівень їх осмислення, міцність засвоєння, системність, дієвість;

н здатність аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані
результати від прийнятих рішень;

в навички та вміння застосовувати на практиці в стандартних і змінених
ситуаціях методи, прийоми і засоби навчання.

Оцінка комплексних кваліфікаційних завдань складається з оцінки теоретичної
та практичної частини завдання.

У теоретичній частині комплексного кваліфікаційного завдання передбачається
виконання вами тесту, який містить 100-200 тестових завдань.

Відповіді визначаються як правильні і неправильні шляхом порівняння їх із клю-
чем. Всі правильні відповіді підраховуються. Максимально можливий відсоток пра-
вильних відповідей становить число 100. Результати підраховування правильних відпо-
відей оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" за такою схемою:

Оцінка

"відмінно"
"добре"

"задовільно"
"незадовільно"

Відсоток
правильних відповідей

95 і більше
90-94
85-89 J

84 і менше

мов.
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Виконання практичної частини комплексного кваліфікаційного завдання потребує
від вас розробки власного плану-конспекту уроку з урахуванням заданих умов. План-
конспект уроку є творчою роботою, яка оцінюється на "відмінно", "добре", "задовільно"
і "незадовільно".

Загальна оцінка виводиться за такою схемою:
1. При отриманні вами за виконання комплексного кваліфікаційного завдання одна-

кових оцінок за тест і за план-конспект уроку виставляється така ж загальна оцінка.
2. При отриманні оцінок за тест і за план-конспект з різницею в один бал загальна

оцінка за виконання комплексного кваліфікаційного завдання виставляється така
ж, як і оцінка за план-конспект уроку. Наприклад: тест - "відмінно", план-конспект
уроку - "добре"; загальна оцінка за комплексне кваліфікаційне завдання - "добре".

3. При отриманні оцінок за тест і за план-конспект з різницею у два бали загальна
оцінка за виконання комплексного кваліфікаційного завдання дорівнює серед-
ньому арифметичному суми цих оцінок. Наприклад: тест - "відмінно", план-
конспект уроку - "задовільно"; загальна оцінка за комплексне кваліфікаційне
завдання - "добре" (5+3=8:2=4).

4. При отриманні оцінки "незадовільно" хоча б за одне завдання робота не зарахо-
вується.



Готуючись до державного екзамену, перевірте:
а як ви оволоділи методичною термінологією;
и наскільки глибоко ви оволоділи теорією методики викладання іноземних мов;
а якого рівня володіння методичними вміннями ви досягли.

Самооцінка володіння методичною термінологією

Перевірте, чи можете ви сформулювати визначення наступних методичних
термінів. Якщо ви не змогли пригадати те чи інше визначення, знайдіть його в
підручниках чи посібниках з методики навчання іноземних мов і випишіть. Результати
опрацювання методичної термінології занесіть у таблицю. Запишіть і запитання, які
б ви хотіли з'ясувати під час оглядових лекцій і консультацій. Перші два терміни
подані у таблиці як приклад.

Таблиця 6:1.
Самооцінка володіння методичною термінологією

№

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28

Методичні терміни і поняття

Навчання ЇМ
Організація навчання ЇМ

Загальна методика
Спеціальна методика
Наукове спостереження
Пробне навчання
Методичний експеримент

Дослідне навчання
Комунікативна мотивація

Система навчання
Підхід у навчанні
Практична мета
Виховна мета
Освітня мета

Розвиваюча мета
Зміст навчання

Тема
Комунікативно-мовленнєва ситуація

Принцип навчання

Метод навчання
Прийом навчання

Засіб навчання
Мовленнєва діяльність
Мова
Мовлення
Мовленнєва дія
Мовленнєва навичка
Мовленнєве вміння

Визначення терміна
можу сформулювати "+"

не можу сформулювати "-"

+

Запитання до
викладача

—
Чи охоплює це
поняття засо-
би навчання?

. -\
:

29
ЗО

31
32

33
34

35
3b

3/
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Вправа
Некомунікативна вправа
Умовно-комунікативна вправа
Активний граматичний мінімум

Пасивний граматичний мінімум
Граматична структура

Граматична навичка
Зразок мовлення
Фраза

Понадфразова єдність
Лексична навичка
Лексична одиниця

Активний лексичний мінімум
Пасивний лексичний мінімум
Семантизація
Потенціальний словник
Фонетичний мінімум
Фонематичність

Апроксимація

Слухо-вимовна навичка
Ритміко-інтонаційна навичка
Аудіювання

Діалогічне мовлення
Монологічне мовлення
Комунікативний намір
Діалогічна єдність
Техніка читання
Ознайомлювальне читання
Вивчаюче читання

Вибіркове читання
Техніка письма

Писемне мовлення
Календарно-річний план
Тематичний план
Урок
Поточний контроль
Рубіжний контроль

Підсумковий контроль
Тестовий контроль
Тестове завдання

Самооцінка володіння теорією методики викладання
іноземних мов

Перевірте, чи можете ви глибоко й фунтовно розкрити наступні питання. Прочи
тайте запитання, дайте на нього відповідь, порівняйте свою відповідь з висвітленняк
цього питання в конспектах лекцій, конспектах самостійного опрацювання проблем
конспектах підготовки до практичних занять і в підручниках з методики. Якщо ві
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задоволені своєю відповіддю, переходьте до опрацювання наступного питання, якщо
ні - прочитайте відповідний матеріал ще раз. Запишіть запитання, які необхідно
з'ясувати під час оглядових лекцій і консультацій. Перші два питання подані у таблиці
як приклад.

Таблиця 6.2.
Самооцінка володіння теорією методики викладання іноземних мов

№

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Орієнтовні питання

Основні компоненти методики навчання Інозем-
них мов як науки, її зв'язок із суміжними
науками.
Методи наукового дослідження в методиці
навчання іноземних мов. Експеримент як
основний метод наукового дослідження.
Об'єкти методичного експерименту.
Методичні принципи навчання іноземних мов.
Засоби навчання. Типологія засобів за різними
критеріями. Переваги фонограми.
Чотирикомпонентна мета навчання іноземних
мов у середніх навчальних закладах. Поняття
практичного володіння іноземною мовою.
Основні компоненти змісту навчання іноземних
мов.
Вправи у навчанні іноземних мов: поняття "впра-
ва", "структура вправи", "класифікація вправ".
Компоненти навчально-методичного комплексу
з іноземної мови для середніх навчальних
закладів (СНЗ).
Мета і зміст навчання вимови в СНЗ. Принцип
апроксимації. Методична типологія звуків
іноземної мови. Основні етапи формування
слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних
навичок. Основні типи і види вправ для
формування цих навичок.
Навчання лексики: поняття "активний і пасивний
лексичний мінімум"; мета і зміст навчання
активної лексики; різні способи семантизації
лексичних одиниць.
Формування репродуктивної лексичної навички.
Типи і види лексичних вправ.
Поняття "потенціальний словник", його
джерела. Етапи формування рецептивної
лексичної навички. Типи і види лексичних вправ.
Навчання граматики: поняття "активний і
пасивний граматичний мінімуми", мета і зміст
навчання.
Формування репродуктивної граматичної
навички. Типи і види граматичних вправ.
Формування рецептивної граматичної навички.
Типи і види граматичних вправ.
Навчання аудіювання: характеристика
аудіювання як виду мовленнєвої діяльності •
(механізм аудіювання), труднощі аудіювання,
способи презентації аудіотекстів.

Володію "+"
Не володію "-"

+

•*

Запитання до
викладача

Для чого вчителю
вміти реалізову-
вати методичний
експеримент?

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2b

27

28

29

ЗО

31

32

33

34

Система вправ для навчання аудіювання, різні
способи перевірки розуміння аудіотекстів.
Загальні та відмінні характеристики
(психологічні й лінгвістичні) діалогічного і
монологічного мовлення, їх урахування у
навчанні, функціональні типи діалогічних та
монологічних висловлювань.
Навчання діалогічного мовлення: навчально-
мовленнєва ситуація як основа навчання діалогу
та її компонентний склад; одиниця навчання
діалогу, функціональні типи діалогів.
Етапи навчання діалогічного мовлення. Система
вправ для навчання діалогу.
Навчання монологічного мовлення: одиниця
навчання монологу, функціональні типи
монологів.
Етапи навчання монологічного мовлення.
Система вправ для навчання монологу.
Навчання техніки читання: поняття "техніка
читання", труднощі навчання, методи навчання
техніки читання. Типи і види вправ.
Навчання читання як виду мовленнєвої
діяльності. Види читання за комунікативною
метою. Інші класифікації видів читання.
Навчання читання: передтекстові та післятекс-
тові вправи: різні способи перевірки розуміння
прочитаного.
Навчання техніки письма: поняття "техніка
письма", труднощі навчання. Типи і види вправ
для навчання каліграфії та орфографії.
Навчання писемного мовлення: особливості
навчання письма на різних ступенях, письмові
вправи для засвоєння мовного матеріалу та
писемного висловлювання.
Планування навчально-виховного процесу з
іноземної мови. Види планів. Особливості
планування уроків іноземної мови на різних
ступенях навчання.
Організаційні форми навчально-виховного
процесу з англійської мови в СНЗ. Урок як
основна форма навчання. Особливості уроку
іноземної мови, вимоги до сучасного уроку,
типологія уроків.
Структура уроку іноземної мови: особливості
планування уроків на різних ступенях навчання.
Індивідуалізація процесу навчання іноземних
мов у СНЗ.
Інтенсивне навчання: принципи методу активіза-
ції резервних можливостей особистості і колек-
тиву, типи уроків, характерні навчальні прийоми.
Етапи роботи в циклі уроків інтенсивного
навчання (введення нового навчального
матеріалу, тренування, практика у спілкуванні).
Контроль у навчанні іноземних мов: функції,
об'єкти, види і форми. Вимоги до контролю
знань, навичок і вмінь з іноземної мови в СНЗ.

V
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35

36

37
38
39

40

41

42

43
44

Тест як засіб контролю у навчанні іноземних
мов; поняття "тест", структура тесту, типи і види
тестів, методика їх використання.
Мета, зміст і форми позакласної роботи з
іноземної мови у СНЗ.
Перекладні методи навчання ЇМ.
Прямі методи навчання ЇМ.
Усний метод Гарольда Пальмера: принципи
навчання, характеристика вправ.
Методична система навчання читання Майкла
Уеста: характеристика серії підручників для
навчання читання; передтекстові та
післятекстові вправи.
Аудіо-лінгвальний метод Ч.Фріза та Р.Ладо:
принципи навчання, характеристика вправ.
Аудіо-візуальний метод: відбір та семантизація
навчального матеріалу, етапи навчання та види
вправ.
Комунікативний метод навчання ЇМ.
Сучасні тенденції навчання ЇМ в Україні.

-

Самооцінка володіння методичними вміннями

Визначте, чи володієте ви наступними методичними вміннями. Ознайомтесь зі
Імістом уміння. Пригадайте, де, коли і які практичні завдання ви виконували для
рормування та удосконалення цього вміння. Перегляньте ще раз матеріали самостій-
юго опрацювання тем і практичних занять. Не забувайте і про матеріали педагогічної
Ірактики. З'ясуйте, чи зможете ви виконати аналогічні практичні завдання під час
жзамену. Результати занесіть у таблицю. Якщо певне практичне завдання викликає
г вас труднощі, проаналізуйте ще раз зразок і виконайте декілька аналогічних завдань.
Напишіть запитання, які необхідно з'ясувати під час оглядових лекцій і консультацій.
Іерші три уміння подані в таблиці як приклад.

Таблиця 6.3.
Самооцінка володіння методичними вміннями

Блоки орієнтовних методичних умінь Вмію "+"
Не вмію "— "

Запитання до
викладача

Гностичні вміння
S Розкривати та аналізувати основні характеристики мето-

дики як науки (предмет методики, його специфіку, поня-
тійно-категорійний апарат, основні методи дослід-
ження);

а опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з
метою глибокого осмислення методики як науки та
основних напрямів її розвитку;

в аналізувати структуру та зміст програми з іноземної
мови для СНЗ різних типів;

в аналізувати структуру і компоненти навчально-
методичних комплексів та методичних концепцій, які
покладені в їх основу;

+

"'• +

Скільки існує типів
програм?

І1". Г

та проміжні цілі навчанняІМ і врахо-
вувати вимоги програми щодо рівня володіння інозем-
ною мовою учнями;

и аналізувати вправи, які пропонуються у навчально-мето-
дичному комплексі, визначати їх цілі та режими вико-
нання.

И Аналізувати навчальний матеріал (програми, граматич-
ний мінімум для СНЗ і способи його організації в підруч-
нику залежно від виду мовленнєвої діяльності);

и визначати та розподіляти граматичний матеріал за рів-
нем методичних труднощів його засвоєння; визначати цілі,
завдання і специфіку змісту навчання граматики у СНЗ;

а визначати можливості лексичного наповнення нової гра-
матичної структури з урахуванням засвоєного словника,

в аналізувати засоби наочності та застосовувати їх при
введенні та активізації нової граматичної структури;

н аналізувати граматичні вправи в підручниках, визначати
їх цілі і режими виконання.

Н Аналізувати лексичний мінімум для СНЗ і способи його
організації в підручниках;

н класифікувати лексичні одиниці за рівнем методичних
труднощів їх засвоєння;

в визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному
етапі формування лексичної навички;

и виявляти можливості використання нової лексики в ти-
пових граматичних структурах з урахуванням засвоєного
граматичного матеріалу;

н аналізувати прийоми і способи семантизації нових лек-
сичних одиниць з урахуванням методичних труднощів
їх засвоєння;

в аналізувати лексичні вправи в підручниках, визначати
їх цілі і режими виконання; при необхідності спрощувати
або ускладнювати способи їх виконання.

Н Аналізувати фонетичний матеріал навчально-методич-
них комплексів;

а визначати об'єкти навчання вимови;
в прогнозувати можливі труднощі засвоєння матеріалу з

урахуванням рівня мовленнєвої підготовки учнів;
а аналізувати фонетичні вправи, що пропонуються в під-

ручнику, визначати їх цілі та режими виконання.

Н Орієнтуватися в кінцевих та проміжних вимогах програ-
ми щодо динаміки розвитку у школярів різних класів
мовленнєвого вміння аудіювання;

а аналізувати і критично оцінювати навчальний матеріал
з урахуванням можливих труднощів його сприймання
на слух;

в добирати чи адаптувати аудіотексти з урахуванням рівня
підготовки учнів згідно з цілями їх використання.

В Здійснювати методичний аналіз мовного і мовленнєвого
матеріалу для читання з метою виділення в ньому
головних об'єктів навчання;

в прогнозувати можливі труднощі сприймання матеріалу
учнями конкретного класу;

в аналізувати зміст навчальних текстів з точки зору їх
освітніх і виховних можливостей;
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а вимірювати та оцінювати рівень сформованості навичок
і вмінь читання;

в співвідносити кінцеві цілі навчання читання і вимоги
програми з системою окремих спеціальних цілей нав-
чання згідно з конкретними умовами формування нави-
чок і вмінь читання на різних ступенях навчання.

* ';

Гностичні та конструктивно-планувальні вміння
Н Аналізувати графічний матеріал навчально-методичних

комплексів;
а визначати можливі труднощі засвоєння графічної та

орфографічної системи іноземної мови;
в добирати, самостійно розробляти і застосовувати нав-

чальні посібники з метою формування навичок техніки
читання та письма;

в визначати і класифікувати помилки учнів з техніки
читання та письма;

в методично правильно планувати і здійснювати фрагмен-
ти уроків з виправлення та попередження помилок учнів;

в складати контрольні вправи для визначення рівня
володіння учнями навичками техніки читання та письма;

н прогнозувати можливі труднощі сприймання графічного
матеріалу учнями і накреслювати шляхи подолання цих
труднощів;

в складати додаткові вправи для формування графічних
навичок.

', • -.

.:'•'. : ' *-'

Конструктивно-планувальні вміння
И Добирати і розробляти додаткові граматичні вправи;

визначати їх цілі, ефективні способи та режими виконан-
ня відповідно до умов навчання і завдань уроку;

в планувати і реалізовувати фрагмент уроку з навчання
граматики;

в конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати
окремі завдання уроку для розвитку граматичних нави-
чок усного мовлення і читання на різних ступенях нав-
чання з урахуванням результатів попереднього етапу;

в здійснювати відбір, дозування і методичну організацію
граматичного матеріалу у мовленнєві зразки і навчаль-
но-мовленнєві ситуації з урахуванням специфіки спосо-
бів та прийомів презентації нового граматичного явища
на уроці;

в застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи
введення та активізації нового граматичного матеріалу
з урахуванням методичних труднощів його засвоєння;

в відбирати і застосовувати необхідні засоби наочності з
метою підвищення ефективності способів і прийомів
введення та активізації нового граматичного матеріалу;

н спрощувати або ускладнювати завдання до граматичних
вправ, способи їх виконання, замінювати їх при необ-
хідності іншими граматичними вправами;

в визначати умови реальної навчальної ситуації, проек-
тувати і формулювати завдання уроку щодо засвоєння
граматичного матеріалу, вибирати оптимальну методич-
ну стратегію їх розв'язання.

В Добирати і розробляти додаткові лексичні вправи, ви-
значати їх цілі та ефективні способи і режими виконання
відповідно до умов навчання і завдань уроку;

9ЯП

ювати засоби наочності, вибирати відпо
відну наочність, що допомагає семантизувати та активі
зувати нові лексичні одиниці;

0 Усвідомлювати проміжні та кінцеві вимоги програми
планувати окремі завдання уроку щодо формування лек
сичних навичок усного мовлення і читання на різних
ступенях навчання;

н застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи
семантизації лексики з урахуванням рівня методичних
труднощів її засвоєння;

в добирати, дозувати і методично доцільно організовувати
лексичний матеріал у мовленнєві зразки і навчально-
мовленнєві ситуації з урахуванням обраного способу
семантизації;

и вибирати з матеріалів навчально-методичного комп-
лексу засоби наочності (вербальної або невербальної)
створювати при необхідності додаткові засоби наочност,
для підвищення ефективності обраних способів і прийо-
мів семантизації нової лексики;

в спрощувати або ускладнювати (або заміняти іншими)
завдання до лексичних вправ і способи їх виконання,
якщо запропоновані в підручнику вправи не узгоджу
ються з цілями та умовами навчання.

В Добирати і розробляти додаткові фонетичні вправи;
організовувати послідовне виконання фонетичних вправ
у відповідності до цілей і завдань уроку;

в визначати і класифікувати помилки у вимові учнів;
в методично правильно організовувати роботу над ви-

правленням помилок та їх попередженням;
н проводити фонетичну і мовленнєву зарядку;
в планувати і реалізовувати фрагмент уроку з навчання

фонетики.

Н Формулювати конкретні завдання з урахуванням умов нав-
чання аудіювання на різних відрізках навчального процесу;

н планувати фрагменти уроку згідно з метою навчання
аудіювання на різних ступенях;

н реалізовувати фрагмент навчання аудіювання у практиці
навчання;

н раціонально використовувати матеріали навчально-
методичних комплексів;

в складати контрольні завдання для визначення рівня
володіння учнями вміннями аудіювання.

Н Планувати фрагмент уроку згідно з цілями навчання
читання і реалізовувати цей фрагмент на уроці;

в підбирати та адаптувати навчальні тексти з урахуванням
реального рівня підготовки учнів та відповідно до мето-
дичних цілей і завдань їх використання;

в добирати і раціонально застосовувати навчально-наоч-
ний матеріал.

Е Планувати і здійснювати на уроці фрагменти з навчання
діалогічного і монологічного мовлення;

в дозувати і методично організовувати мовленнєвий мате-
ріал у різні типи діалогічних єдностей, мікродіалогів та
адекватні їм навчально-мовленнєві ситуації з урахуван-
ням конкретних умов навчання діалогічного мовлення і
підготовки учнів;
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Зразки екзаменаційних матеріалів

Зразки екзаменаційних білетів

{назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.0305.02 - Мова і література Семестр X - державний іспит

Навчальна дисципліна Педагогіка, психологія і методика викладання іноземних мов

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ ...
1. Розвиток, виховання та формування особистості; їх взаємозв'язок у педагогічному

процесі. Теорія «вільного» та «природного» виховання Ж.-Ж.Руссо та Л .М.Толстого.
2. Методи мотивації та стимулювання учнів до навчання на різних його етапах. Запро-

понуйте прийоми, які б стимулювали пізнавальну активність учнів на уроці інозем-
ної мови.

3. Методика як наука і теорія навчання іноземних мов у школі. Основні методичні
і принципи як стратегія навчання. Поясніть, як має реалізуватися принцип комуніка-

Р тивності у вправах для навчання спілкування англійською мовою. Проілюструйте
М це прикладами.

Затверджено на засіданнях кафедр педагогіки, психології та методики викладан-
ня іноземних мов. Протоколи № ... від"..." 200_ p.; № ... від"..." 200_ p.;
№... ВІД"..." 200_р. ,;.; .; - ; . : , , , ; . Л„

Декан
Зав. кафедрою
Екзаменатор

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькоаі)

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність 7.0305.02 - Мова і література Семестр X - державний іспит

Навчальна дисципліна Педагогіка, психологія і методика викладання іноземних мов

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ...
1. Поняття про порівняльну педагогіку. Спільне та відмінне у національній системі

освіти України та країни, мова якої вивчається.
2. Формування екологічної культури школярів. Опишіть послідовність дій класного

керівника з підготовки та проведення бесіди з учнями 7-8 класів на тему «Природа
і людина».

3. Методи дослідження в сучасній методиці навчання іноземних мов. Наведіть прикла-
ди застосування методів дослідження у процесі педпрактики та написання курсової
роботи.

Затверджено на засіданнях кафедр педагогіки, психології та методики викладан-
ня іноземних мов. Протоколи № ... від"..." 200_ p.; № ... від"..." 200_ p.;
№... від"..." 200_р.

Декан
Зав. кафедрою
Екзаменатор

(підпис) (прізвище, ім'я, no-батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)



1.2.5.2. Зразки усних проблемних завдань

О Вас запросили виступити на міжнародному семінарі вчителів іноземних мов,
де ви представляєте Україну. Ваші зарубіжні колеги цікавляться станом справ у
галузі викладання іноземних мов в Україні. Тема вашої доповіді "Характер розвитку
методів навчання іноземних мов в Україні". Доповідь може бути зроблена українською
або англійською мовою.

Укладіть план доповіді. Підготуйте необхідну наочність. Виступ розраховуйте на
20 хвилин.

а Ваша школа є учасником проекту з експертної оцінки навчально-методичних
комплексів з англійської мови для початкової школи. Ви брали участь у міжнародному
семінарі з цієї проблеми і тепер вам необхідно ознайомити колег з тією інформацією,
що ви одержали на семінарі, і проілюструвати її конкретними прикладами. Оцінка
навчально-методичних комплексів - новий вид діяльності для ваших колег. Отже
підготуйте для них тези вашого виступу і необхідну наочність.

Підготуйтеся до презентації виступу (20 хвилин).

1.2.5.3. Зразки письмових комплексних кваліфікаційних завдань

Варіант 1.
D Ви - учитель школи. Вчителям вашої школи необхідно пройти атестацію,

одним із складників якої є виконання тесту. Уважно прочитайте інструкцію і
виконайте тест,

а Ви вирішили взяти участь у конкурсі "Кращий учитель року", одним із завдань
якого є розробка плану-конспекту уроку.

Розробіть план-конспект уроку англійської мови за темою "My Family" (Плахот-
ник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська мова: Підручн.для 10 кл.
середи, шк. - К.: Освіта, 1997. - Урок 2. - С. 5-7).

При розробці плану-конспекту уроку обов'язково передбачте:
а) визначення практичних, розвиваючої, освітньої та виховної цілей уроку;
б) фрагмент уроку з навчання писемного мовлення - написання листа

зарубіжному другу про свою сім'ю (вправи 11, 15, 17, С. 5-6, вправи ЗО, 31, С.
41-42, вказ. підручник);

в) вербально-графічну наочність як опору для написання листа.
Врахуйте також, що три учні з групи хворіли протягом двох тижнів і не відвідували

школу.

Варіант 2.
п Ви - учитель школи. Вчителям вашої школи необхідно пройти атестацію,

одним із складників якої є виконання тесту. Уважно прочитайте інструкцію і
виконайте тест,

а Ви вирішили взяти участь у конкурсі "Кращий учитель року", одним із завдань
якого є розробка плану-конспекту уроку.

Розробіть план-конспект уроку англійської мови для 11 класу за темою "Kyiv, the
Capital of Ukraine" (Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова: Підручн. для
11 кл. середи .шк. -К.: Освіта, 2000. -Урок 11. -С. 25-27).

При розробці плану-конспекту уроку обов'язково передбачте:
а) визначення практичних, розвиваючої, освітньої та виховної цілей уроку;

б) фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення за темою уроку (вправи
91, 92, с. 25, вказ. підручник);

в) вербально-структурну наочність як опору для монологічних висловлювань учнів.
Врахуйте також, що п'ять учнів з групи відвідують курси іноземної мови, а два

учні вважають, що іноземна мова їм не потрібна.

Якщо ви взяли до уваги наші рекомендації і своєчасно готувалися до захисту дип-
ломної роботи або складання державного екзамену, то у вас є всі підстави для успішного
завершення навчання у вищому навчальному закладі. Але

There я типу її, slip between the cup ;i,nd the lip.

ВАША РОБОТА ПІД ЧАС ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

Захист дипломної роботи

Попередня апробація дипломних робіт відбувається на студентських науково-
практичних конференціях, проблемних семінарах, засіданнях кафедр тощо.

Захист дипломної роботи проводиться на засіданні Державної екзаменаційної
комісії. Захист однієї дипломної роботи не повинен перевищувати ЗО хвилин. На
захисті дипломної роботи ви у стислій формі повинні викласти обґрунтування вибору
теми, її актуальність, теоретичне та практичне значення і результати дослідження.

Для виступу на державному екзамені вам надається до 10 хвилин.
У виступі на засіданні Державної екзаменаційної комісії ви подаєте:

а чітке формулювання обраної наукової проблеми;
а обґрунтування її актуальності;
а розкриття ступеня розробки наукової проблеми; ,
а визначення мети дипломної роботи, засобів її досягнення, конкретних

завдань дослідження;
а відомості про структуру роботи;
а основні результати дослідження;
а стислий виклад авторських узагальнень, висновків, рекомендацій.

Під час захисту ви маєте відповісти на запитання голови, екзаменаторів та членів
ДЕК, на критичні зауваження рецензента.

Після вашої відповіді на всі запитання зачитуються відгуки наукового керівника і
рецензента. В обговоренні вашої дипломної роботи можуть взяти участь голова, члени
ДЕК, екзаменатори й викладачі профілюючих кафедр.

Ви повинні дати вичерпні відповіді на всі зауваження, висловлені під час захисту
на адресу дипломної роботи. Хід захисту фіксується у протоколі ДЕК. Оцінка обгово-
рюється на закритому засіданні ДЕК та оголошується головою ДЕК на відкритому
засіданні у присутності членів ДЕК, усієї групи студентів та дипломника.

Дипломна робота оцінюється за чотирибальною шкалою.
Оцінка "відмінно" ставиться при:



а) відповідності змісту роботи обраній темі;
б) належному оформленні наукового апарату дослідження;
в) наявності самостійного аналізу наукової літератури, коректній кодифікації конкрет-

ного матеріалу, який досліджується, та формулюванні аргументованих узагальнень,
поданих у висновках;

г) виконанні практичної частини;
д) наявності самостійних методичних розробок;
е) дотриманні усіх вимог щодо технічного оформлення роботи і дотриманні вимог

сучасних орфографічних стандартів;
є) оцінці рецензента "відмінно";
ж) аргументованому захисті результатів ваших досліджень, умінні вести наукову дискусію.

Оцінка "добре" ставиться при наявності незначних недоліків у вирішенні тео-
ретичних і практичних завдань роботи та її технічному оформленні, окремих заува-
жень, висловлених головою, екзаменаторами, членами ДЕК на адресу дипломної
роботи і вашої доповіді та відповідей під час захисту.

Оцінка "задовільно" ставиться при наявності суттєвих зауважень до практичної
і теоретичної частин, до технічного й орфографічного оформлення роботи і ваших
поверхових відповідей у процесі захисту результатів дослідження на відкритому

засіданні ДЕК.
Оцінка "незадовільно" ставиться при невідповідності основним вимогам до

дипломних робіт (зокрема, до їх теоретичного рівня, виконання практичної частини,
дотримання стандартів технічного оформлення та орфографічних нормативів) і вашо-
му невмінні самостійно захищати основні положення дипломного дослідження.

Результати вашого наукового дослідження, представлені у дипломній роботі,
можуть використовуватися у лекційних курсах, статтях, монографіях та навчальних
посібниках з обов'язковим посиланням на автора дипломної роботи.

Результати дипломної роботи ви можете публікувати у збірниках студентських
наукових праць, вісниках, журналах, учених записках, інших наукових виданнях.

Захищені дипломні роботи зберігаються 5 років на відповідних випускних профі-
люючих кафедрах. Дипломні роботи, захищені на "відмінно", зберігаються у науковій
бібліотеці вашого навчального закладу. Для цих робіт складається спеціальний ката-

лог.
Готуючи свій виступ у ДЕК, зверніть увагу на наступне:

а попередньо прочитайте текст виступу кілька разів уголос;
D дотримуйтесь норм часу (10 хвилин);
а логічно переходьте від однієї частини доповіді до іншої;
а доповідайте у нормальному темпі;
а чітко вимовляйте текст;
а слідкуйте за своїми жестами;
а підготуйте необхідну наочність;
п навчіться користуватися технічними засобами навчання, якими обладнана

екзаменаційна аудиторія.

З повагою ставтеся до зауважень рецензентів і членів комісії!

Складання державного іспиту

Державний іспит з методики викладання іноземних мов поєднується у компле
з психологією (загальною, віковою та педагогічною) і педагогікою. Головним завд;
ням комплексного державного іспиту з педагогіки, психології і методики викладаї-
іноземних мов є підсумкова перевірка якості та оцінка теоретичної і практичі
підготовки, готовності вас як майбутніх учителів до активної участі в реформува
освіти в Українській державі, забезпечення розвитку освіти на основі нових nporj
сивних концепцій, упровадження у навчально-виховний процес сучасних педагої
них технологій та науково-методичних досягнень.

Державний іспит з педагогіки, психології і методики викладання іноземних w
покликаний перевірити:

а ваші знання з курсу «Педагогіка» (знання фактів, термінології, структур, теор
принципів, законів, закономірностей, тенденцій розвитку педагогічної науки)
також сформованість гностичних, проектувальних, конструктивних, комуні:
тивних та організаторських умінь (вміння аналізувати дидактичні та вихо
системи минулого і сучасності, їх категорії, досвід педагогів-новаторівтощо; MO;
лювати, конструювати та організовувати навчально-виховну діяльність);

а ваші знання з курсу «Психологія» (загальна, вікова, педагогічна), а так
сформованість умінь узагальнення та аналізу щодо психологічно обґрунтоваї-
дій в конкретній педагогічній ситуації, діапазон володіння вміннями й навичка
операційного рівня;

D рівень засвоєння вами теоретичних знань з курсу "Методика викладай
іноземних мов" (знання напрямів, систем, методів, форм і засобів викладаї-
іноземної мови), а також рівень оволодіння гностичними, конструктив!
планувальними, комунікативно-навчальними та організаційними вміннями г
вирішенні конкретних методичних завдань.

Для проведення державного іспиту з педагогіки, психології і методики викладай
іноземних мов створюється державна комісія у складі голови, членів комісії
екзаменаторів з названих вище навчальних дисциплін. Комісія створюється щорК
наказом ректора і діє протягом календарного року.

До складання державного іспиту з педагогіки, психології і методики викладай
іноземних мов допускаються студенти усіх форм навчання (денної, заочної, вечірн
та екстернатної), які виконали у повному обсязі програми з усіх дисциплін навчальн*
плану.

Державний іспит з педагогіки, психології і методики викладання іноземних N
проводиться українською мовою.

На державному іспиті з педагогіки, психології і методики викладання іноземі^
мов ви повинні продемонструвати глибокі знання теоретичних основ вищезгада!
курсів, педагогічні вміння та науковий підхід до розв'язання практичних пробг
виховання та освіти учнівської молоді.

Головною вимогою комплексного державного іспиту з педагогіки, психолої
методики викладання іноземних мов до рівня вашої теоретичної підготовки є ґрунтоЕ
знання вами провідних концептуальних теорій викладання і виховання, усвідомле!



золі і значення психолого-педагогічних наук у вашій майбутній професійній діяльності.
Відповідь з педагогіки, психології та методики викладання іноземних мов повинна
підтвердити повноту ваших знань категорійно-понятійного апарату цих наук, нових
підходів до трактування окремих понять, розуміння їх сутності, а також знань фактів,
термінології, структур, принципів, законів, закономірностей, методів, засобів викла-
цання і виховання. Крім того, ви повинні продемонструвати здатність аналізувати і
эудувати реальний навчально-виховний процес з педагогічної, психологічної та
методичної точок зору, показати знання педагогічних і психологічних явищ і процесів,
діапазон володіння навичками і вміннями операційного рівня, методичну грамотність,
зокрема володіння гностичними, конструктивно-планувальними, проектувальними та
комунікативно-навчальними вміннями.

Зверніть також увагу на те, що рекомендується робити перед іспитом і чого

краще запобігти:
о уникайте негативних емоційних стресів;
о працюйте за чітким графіком;
а чергуйте інтенсивну роботу з відпочинком; ^ •
а складайте лише тезисні відповіді на запитання; !>;1Г

а при можливості працюйте удвох чи маленькою групою; " г ) > >

а вечір і ніч перед екзаменом -для відпочинку; І : '•
а перевірте ще раз дату і час складання іспиту; '>н<'.«
а перевірте ваш годинник;
D приготуйте офіційний одяг.

1 В день іспиту:
D не повторюйте матеріал вранці;
а приходьте до навчального закладу заздалегідь;
а не беріть до аудиторії шпаргалки, навіть якщо ви їх написали;
а підготуйте те, що необхідно і чим дозволяється користуватися під час

екзамену.

В аудиторії:
а уважно ознайомтеся з питаннями білета або інструкціями до завдань;
о підготуйте план відповіді;
D пригадайте приклади;
а залишіть достатньо часу для виконання практичних завдань.

Під час відповіді:
а спочатку висвітлюйте основне, потім - другорядне;
о стежте за логікою відповіді;
D не зловживайте жестикулюванням;
а якщо не знаєте відповіді на запитання, чесно скажіть проі це екзаменатору;
а не дякуйте членам комісії за запитання.

От ви і склали державний іспит або захистили дипломну роботу. Ми впевнені,
що ви будете працювати у школі, а ваші учні оволодіють іноземною мовою. Як кажуть
англійці,

All is well that cuids well.
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КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ

Тест до теми «Етапи розвитку МВІМ»
1б;2б;3а;4а;5б;6а;7б;8б;9в; Юа. -уо?

Тест до теми «Навчання пасивного граматичного матеріалу ЇМ»
1а; 26; Зв; 4в; 5в; 66; 7а; 8а; 9в; 106. г > ( і

Тест до теми «Навчання фонетичного матеріалу ЇМ»
16; 26; Зв; 46, в; 5в; 66; 7в; 86, в; 9в; Юв. ^' .

Тест до теми «Навчання техніки читання ЇМ»
16; 2в; За; 4в; 5а; 66; 76; 8в; 9а; 106.

Тест до теми "Аналіз вправ навчально-методичних комплексів з ЇМ"
1г, а, в, 6; 26; Зв; 4а; 5в; 66; 7в; 8а; 96; Юв.

Тест до теми "Навчання активного граматичного матеріалу ЇМ" * : ;

1в; 26; 36; 4а; 56, 6в; 76; 86, г, в, а; 9в; Юа.

Тест до теми "Навчання лексичного матеріалу ЇМ" •.,';•
1 в; 2а; Зв; 4а, в, г; 5а; 66; 7- 1 в, 2г, 36, 4а; 8а; 96; 10б, в, а. , .

Тест до теми "Навчання аудіювання ЇМ" : ; -и :;
16; 2в; Зв;4а; 5в; 66; 7а; 86; 9в; Юв. ,,'4-?!i,fi ..^.\ •••:-с.І. • '

ТеСТ ДО ТЄМИ "НаВЧаННЯ ЧИТаННЯ ЇМ" - ' • ' ' . ' ; ; : г " > : > ) > ;

1а; 2а; 36; 4в; 56; ба; 7в; 8а; 96; Юв. • > q;(: •»•,% .;•.,;',*•"

Тест до теми "Навчання техніки письма та писемного іншомОіМДОвІйОВлення"
1в; 2в; За; 4в; 5а; 66; 7в; 8а; 9в; Юв. • rt«; д-л

Тест до теми "Прийоми інтенсивного навчання ЇМ" '"•'!'̂
16; 2а, б; 36; 4в; 5в; 66; 76; 8а; 9в; 106. .,-- •:' :";

Тест до теми "Шляхи індивідуалізації процесу навчання ЇМ"
1а; 2в; За; 4в; 56; 6в; 7а; 8в; 96; Юв. ;? ;!

Тести до теми "Навчання говоріння ЇМ" '""'" і,
Тест "Навчання іншомовного діалогічного мовлення" ! ',

16, г, д; 2а; За, б, г, д; 46; 5г; 66; 7а; 86, в, г; 9а, 6; Юа. :ч"' ; '.';'"'

Тест "Навчання іншомовного монологічного мовлення"
1в; 2а; 36; 46; 5в; ба; 7а; 86; 96; Юв.

Тести до теми "Урок іноземної мови"
Тесті

П-1;2;5;7а;8;9. 3-3; 4; 6; 76.
Тест 2

1е; 2ж; Зз; 4и; 5і; 6ї; 7м; 8и; 9й; Юк; 11н; 12о; 13д; 14г; 15л,16е; 17в; 18є,19а; 20в.

Тест до теми "Контроль у навчанні іноземних мов"
1в; 2а; 36; 4а; 5а; 66; 7в; 8в; 96; 106.

Тест до теми "Позакласна робота з іноземної мови"
1в; 26; За; 4в; 5в; 6в; 76; 8в; 9а; 106.

Тест до теми "Планування уроків ЇМ на початковому ступені"
1; 3; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 15; 18; 20.

Тест до теми "Планування уроків ЇМ на середньому і старшому ступенях"
16; 26; Зв; 4а; 56; 6г; 7в; 8г; 9а; Юг.

сюп



Додаток 1. План-конспект уроку за темою "Sightseeing"

1) Послідовність етапів уроку:
1 -А; 2-Б; З-Г; 4-Е; 5-В; 6-Є; 7-Д.

2) Послідовність прийомів навчання:
1а; 26; Зе; 4д; 5ж; 6є; 7и; 8в; 9г; Юї; 11 і; 12з.

3) Практичні цілі:
Навчити учнів вживати граматичну структуру Present Perfect Tense в
усному мовленні (понадфразовий рівень). Розвивати вміння вивчаючог
читання. Навчити учнів створювати монологічні висловлювання за
ситуацією.

Освітня мета: Поглибити знання учнів у галузі культури та історії англомовни;
країн.

Розвиваюча мета: Розвивати логічне мислення та комунікабельність учнів
Виховна мета: Виховувати в учнів інтерес до культурних пам'яток інших народів

Додаток 2. План-конспект уроку за темою "Nature" г

I. Організація класу
II. Мовленнєва зарядка

III. Удосконалення фонетичних навичок (артикуляція звука, висхідна та
низхідна інтонація)

IV. Пауза для релаксації
V. 5) Введення в контекст

6) Зняття лексичних труднощів розуміння тексту (переклад, здогадка
7) Постановка завдання до читання тексту
8) Читання тексту про себе
9) Відповіді на дотекстові запитання

VI. Навчання письма (розвиток умінь писемного мовлення)
10) Рольова гра "Репортери"
11) Обговорення виконаного завдання

VII. Завдання додому '""','У
12) Пояснення домашнього завдання
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