
 

Дисципліна 

Вибіркова дисципліна 10 

«Методика викладання іноземної мови у мовних центрах» 

Рівень ВО Бакалавр  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Денна форма – 4 курс, 7 семестр, 5 кредитів 

Заочна форма – 4 курс, 7 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин  

(усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 год.  

(лекції – 24 год., практичні – 30 год.) 

Заочна форма – 150 год. 

(лекції – 8 год., практичні – 6 год.) 

Мова викладання Англійська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Хом’як А. П. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Рівень володіння англійською B2, базові поняття методики 

викладання іноземної мови 

Що буде вивчатися Предметом вивчення вибіркової дисципліни «Методика 

викладання іноземної мови у мовних центрах» є: 

− умови організації фізичного простору для ефективної 

комунікації (меблі, оснащення); 

− встановлення правил взаємодії між учасниками освітнього 

процесу (відвідування занять, етичний кодекс викладача, стилі 

навчання з урахуванням особистих потреб, інтересів та 

індивідуальних характеристик, особливості вивчення іноземної 

мови різними віковими групами, планування занять, стратегії 

запобігання конфліктів).  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення вибіркової дисципліни «Методика викладання 

іноземної мови у мовних центрах»: 

− забезпечує формування професійно-методичних умінь, 

необхідних для викладання іноземної мови у мовних центрах 

(школах); 

− мотивує до активного творчого пошуку у практичній діяльності. 

Чого можна навчитися 

(результати навчання) 

По завершенні вивчення вибіркової дисципліни «Методика 

викладання іноземної мови у мовних центрах» студенти: 

− ефективно використовуватимуть фізичне навчальне середовище; 

− фахово плануватимуть заняття з урахуванням мотиваційних 

цілей охочих вивчати іноземну мову в мовних центрах (школах), 

особливостей викладання різновіковим групам; 

− компетентно застосовуватимуть сучасні технології навчання; 

− продуктивно вибудовуватимуть стратегії встановлення 

позитивного соціоемоційного середовища для усіх учасників 

освітньої діяльності.  

Як можна Вивчення дисципліни забезпечує: 



користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

− здатність кваліфіковано застосовувати сучасні технології та 

методи навчання іншомовного спілкування у мовних центрах 

(школах);  

− здатність уміло планувати та здійснювати навчальний процес як 

показник професійної компетентності викладача. 

Інформаційне 

забезпечення 

силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

 

 

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

