
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни  

«Методика викладання іноземної мови» студентів 2-ЗПМГБІМ групи 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Тема і зміст заняття Форма оцінювання 

Кіль- кість 

балів 

12.03.2020 14.00-15.20 лекційне 

Методика формування 

іншомовленнєвої компетентності в 

читанні у початковій школі. 

Підручник: Методика навчання 

іноземних мов і культур: теорія і 

практика : підручник для студ.   

класичних, педагогічних і 

лінгвістичних університетів / Бігич 

О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. 

та ін./ за загальн. ред. С. Ю. 

Ніколаєвої. — К. : Ленвіт, 2013. — 

590 с. 

Ознайомитися зі змістом 

лекції. Питання, що 

виникнуть, задати викладачу 

в групі у Вайбері. Дати 

письмові відповіді на 

питання для самоконтролю і 

відправити на електронну 

адресу викладача. 

2 бали 

12.03.2020 15.30-16.50 лекційне 

Урок іноземної мови в початковій 

школі. Цілі уроку іноземної мови. 

Формулювання практичної мети 

уроку. Аналіз уроку і його 

значення. 

Ознайомитися зі змістом 

лекції. Питання, що 

виникнуть, задати викладачу 

в групі у Вайбері. Дати 

письмові відповіді на 

питання для самоконтролю і 

відправити на електронну 

адресу викладача. 

2 бали 

13.03.2020 14.00-15.20 лекційне 
Контроль і оцінювання навчальних 

досягнень учнів з ІМ в початковій 

Ознайомитися зі змістом 

лекції. Питання, що 
2 бали 



школі. Форми контролю.  

Позакласна робота з іноземної 

мови. 

виникнуть, задати викладачу 

в групі у Вайбері. Дати 

письмові відповіді на 

питання для самоконтролю і 

відправити на електронну 

адресу викладача. 

13.03.2020 15.30-16.50 практичне 

Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні і 

говорінні. Вправи для формування 

компетентності в аудіюванні 

Вправи для формування 

компетентності в монологічному 

мовленні. 

Розробити вправи для 

формування компетентності 

в  аудіюванні на основі 

тексту з підручника 

іноземної мови в початковій 

школі і відправити на 

Вайбер викладача. 

Розробити вправи для 

формування компетентності 

в монологічному мовленні і 

відправити на електронну 

адресу викладача. 

15+15 балів 

14.03.2020 8.00-9.20 практичне 
Формування іншомовної 

компетентності в читанні і письмі. 

 Розробити вправи для 

формування компетентності 

в читанні і відправити на 

електронну адресу 

викладача. 

15 балів 

14.03.2020 9.30-10.50 практичне 
Структура уроку іноземної мови. 

Аналіз уроку. 

Розробити план-конспект 

уроку іноземної мови на 

тему «Іграшки» або 

«Тварини» і відправити на 

електронну адресу 

15 балів 



викладача. 

16.03.2020 14.00-15.20 практичне 

Контроль і оцінювання навчальних 

досягнень учнів з ІМ в початковій 

школі. 

Обмінятися планами-

конспектами своїх уроків з 

одногрупниками, зробити їх 

аналіз і відправити на 

електронну адресу 

викладача. 

15 балів 

16.03.2020 15.30-16.50 практичне 

Організація позакласної роботи з 

іноземної мови в початковій школі. 

Принципи і форми роботи. 

Розробити план-конспект 

позакласного заходу з 

іноземної мови і відправити 

на електронну адресу 

викладача. 

15 балів 

Викладач: к.пед.н., доцент Лук’янчук С.Ф., svitlanalukianchuk@gmail.com 

 


