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Мелітопольський державний педагогічний університет
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ТРНДЕНЩЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

По сучасного вчителя англійської мови суспільство висуває 
серйозні вимоги щодо його фахової спроможності. Усі ці вимоги 
носить складно урахувати в професійній підготовці цього вчителя у 
вищій школі, оскільки стейкхолдерами виступають учні шкіл, їхні 
батьки вчителі, адміністрація шкіл і вишів, викладачі вишів. У  кожної 
зацікавленої сторони свої потреби, повязані з професійною
діяльністю вчителя англійської мови.

Справжнім викликом часу є сучасні реали середньої 
загальноосвітньої школи поряд із застарілою системою методичної 
підготовки майбутнього вчителя. Саме тому у березні 2013 року було 
з а п о ч а т к о в а н о  спільний проект Британсько! РадИ в Україні та 
Міністерства освіти і науки України «Шкшьнии вчитель нового

поколшня>>оволення станом ВИКладання англійської мови в школі

спонукало агентів змін в Україні, представлених вище, до 
кардинального перегляду фахової підготовки майбутнього вчителя 
англійської мови. Серйозність ситуації підтвердило допроектне 
дослідження, яке тривало упродовж календарного року. Було 
з’ясовано що «методична складова потребує значного збільшення 
кількості’ аудиторних годин, відведених у навчальному плані на 
п и с п и п л і н у  «Методика викладання іноземних мов» для практичних і 
лабораторних занять. Це може створити можливість для вивчення 
методики наскрізно, тобто протягом усього терміну навчання у  ВНЗ» [

’ 19 Робочою групою проекту було встановлено нагальну потребу
переглянути тематичні модулі і привести їх у Відповідність до 
кнкликів часу звертаючи особливу уваїу на реформу мовної освіти в 
Україні Вказано було і на необхідність осучаснення та 
урізноманітнення форм і методів підготовки майбутнього вчителя

англійської мови.
Результати допроектного дослідження дозволили встановити, що

ЯІЛСУТНІ єдині підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів
з курсу «Методика викладання іноземних мов», а саме: «різняться такі
аспекти контролю, як кількість видів і форм; критерії оцінювання;
зміст і кількість питань підсумкового контролю; кількість балів за
поточний, проміжний і підсумковий контроль. Об’єктом контролю в
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основному є теоретичні знання з дисципліни; контроль (зокрема 
тестовий) спрямований на виявлення другорядних знань, в той час як 
мало уваги приділено базовим професійно-орієнтованим методичним 
умінням майбутніх учителів. Відсутні також технології 
альтернативного оцінювання та самооцінювання, наприклад, EPOSTL 
(Європейський портфель студента-майбутнього вчителя мов)» [2, с. 
20].

Наступним кроком робочої групи стала розробка 
експериментальної програми «Методики навчання англійської 
мови». Інноваційність програми полягала у  якісно новому підході до 
проведення аудиторної й самостійної роботи та педагогічної практики, 
а також у  взаємозв’язку змісту цієї дисципліни з педагогічною 
практикою, курсовою і дипломною роботою.

Нова програма з методики є інтегрованою, гнучкою, динамічною 
та цілеспрямованою. Програму побудовано на комплексному підході 
до освіти, що сприяє розвитку когнітивно-емотивних вмінь навчання 
та викладання. З вересня 2016 року програма почне засвоюватися 
студентами вишів-учасників експерименту, про який було офіційно 
повідомлено в Наказі МОН України № 871 від 12.08.2015 Р- «Про 
проведення педагогічного експерименту щодо методичної підготовки 
майбутніх учителів англійської мови» [і].

Навчальна дисципліна складається з шести модулів і починає 
вивчатися з другого курсу та триває до закінчення навчання за 
освітнім ступенем «бакалавр», тобто є наскрізною. Усі отримані 
знання і вміння на заняттях з методики підкріплюватимуться 
педагогічною практикою, яка проводитиметься на другому курсі один 
раз на два тижні, а на третьому і четвертому -  один раз на тиждень.

Експериментальний курс позбавлений традиційних лекцій і 
спрямовується переважно на опанування ключових компетентностей 
через практичну діяльність. Саме тому передбачено, що заняття 
проходитимуть у  формі майстер-класів, інтерактивних або міні лекцій, 
дискусійних груп, орієнтованих на завдання сесій, дискусій, 
орієнтованого читання, спостереження за ходом заняття, 
мікровикладання.

Важливим є те, що теми традиційного курсу методики 
переглянуто та істотно оновлено, а також зміст дисципліни доповнено 
актуальними темами, які мають обов’язково ураховуватись у  процесі 
навчання англійської мови. Такими є наступні теми: Second Language 
Acquisition, Developing Learner Autonomy, Working with Materials, Error 
Analysis and Dealing with Errors, Catering for SEN, Classroom Action 
Research, Planning for CPD. Для кваліфікованої роботи щодо розробки 
тем з абсолютно новим наповненням учасникам робочої групи 
довелось підвищити власну кваліфікацію з означених тем. Наприклад, 
уся робоча пройшла онлайн-курс «Особливі освітні потреби» 
Британської Ради, що дозволило комплексно вивчити усі методичні
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аспекти і органічно вплести їх у  нову програму. Крім того, було 
проведено дві зимові та одну літню школи професійної майстерності 
Британської Ради в Україні, а також велику кількість майстер-класів 
незалежними експертами Родом Болайто, Олександром Шаленком, 
Вікторією Іваніщевою.

Перспективи упровадження експериментальної програми у 
фахову підготовку майбутнього вчителя англійської мови мають 
позитивно вплинути на стан викладання англійської мови в школі та 
сприяти підвищенню рівня володіння англійською мовою 
громадянами нашої країни.
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ФУТУРИСТИЧНІ ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У
СВІТІ

Швидкий розвиток інформаційних технологій в кінці XX початку 
XXI століття став причиною пошуку нових методів та підходів у 
системі викладання базових та фахових дисциплін у  вищих 
навчальних закладах. Результати останніх досліджень свідчать, що 
сучасні методи навчання не повною мірою задовольняють вимогам до 
становлення конкурентоспроможного на міжнародному рівні 
професіонала, а тому науково-педагогічні працівники змушені шукати 
нові форми та методи навчання університетської молоді.

У  зв’язку з цим, протягом останніх ю  років науковці в галузі 
педагогічних наук у  своїх працях детально досліджували такі поняття 
як "цифрове навчання", "цифрова педагогіка", "онлайн педагогіка", 
"гібридна педагогіка" тощо. Однак, протягом останніх років стрімкий
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