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Рівень BO Бакалавр (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта. Мова і література 

(англійська)/ Середня освіта. Англійська 

мова 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма – 1 курс, 2 семестр, 3 кредити 

Заочна форма – 1 курс, 2 семестр, 3 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год.  

(лекції – 24 год., практичні – 20 год.)  

Заочна форма – 90 год.  

(лекції – 8 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання Українська/англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології 

Слащук Алла Андріївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Основи методики викладання іноземних мов 

у молодній школі, рівень володіння 

англійською мовою не нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися У курсі ви дізнаєтеся про новітню методику 

асоціативних символів як одного з засобів 

навчання іноземним мовам. Зокрема, ми 

розглянемо теоретичні та практичні основи 

розвитку асоціативного мислення та 

мовленнєвої діяльності молодших школярів. 

Ви дізнаєтесь яку роль відіграє образне 

мислення та яким чином сформувати 

технологію навчання. Ви зрозумієте як 

урізноманітнити навчальний процес, 

зробити його цікавим та створювати 

справжній «театр» у процесі навчання 

іноземним мовам. Ви навчитесь 

застосовувати ілюстративні тематичні 

картинки, схеми, граматичні таблиці, цікаві 

ігри за допомогою МАС. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

МАС дозволяє вивчати іноземну мову у 

цікавій, легкодоступній та жартівливій 



формі. Він націлений звільнити дітей від 

постійного нудного заучування нових слів та 

виразів та перетворити складний процес 

запам’ятовування лексичного та 

граматичного матеріалу в розвагу. МАС 

полегшить процес початкового вивчення 

іноземної мови. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви навчитеся:  

 Користуватися потрібною 

термінологією методу асоціативних 

символів (МАС)  

 Розвивати в дітей логічне мислення 

 Подавати матеріал цікаво та доступно 

 Активізувати мовленнєву діяльність на 

основі встановлення асоціативних 

зв’язків лексичного значення та форми 

слів з предметами навколишнього 

світу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Цей курс буде корисним як для вчителів 

іноземних мов, так і для майбутніх батьків. 

Він допоможе експериментально перевірити 

умови реалізації асоціативної діяльності та 

навчитись проводити уроки весело та 

ефективно. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали (включно з відео та 

ілюстративним матеріалом) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

