
Міністерство освіти і науки України 
Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича

ПРАКТИКУМ 
З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 
У ЗАКЛАДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Навчальний посібник 

Укладачі: Б. І. Лабінська, Д. А. Руснак

Чернівці
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2019



УДК 373.3.016:811.133.1(076)
ББК 74.21. Фр.

ГІ691

Друкується за ухвалою Вченої ради 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(протокол № 4 від 18.02.2019 р.)

Рецензенти:
Майєр Н. В. -  доктор педагогічних наук, професор кафедри 

методики викладання іноземних мов й інформаційио-комуншаційних 
технологій Київського національного лінгвістичного університету;

Косовим О. В. -  доктор філологі'ших наук, професор, завідувач 
кафедри романо-германської філології Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Попович М. М. -  доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри романської філології і перекладу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича.

П691 Практикум з методики навчання французької мови і 
літератури у закладах загальної середньої освіти : навч. 
посібник / укл. Б. 1. Лабінська, Д. А. Руснак. -- Чернівці : 
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. -  208 с.

ISBN 978-966-423-484-6

У виданні подано 15 тем з курсу методики навчання французької 
мови і літератури у закладах загальної середньої освіта (ЗЗСО), які 
укладено на основі аналізу новітніх досліджень у галузі мовної освіти. 
Побудований на нових концептуальних засадах, він цілком відповідає 
навчальній програмі курсу для закладів вищої освіти з підготовки 
майбутніх вчителів ЗЗСО.

Посібник може бути використаний для самопідготовки студентів 
усіх форм навчання до лекцій, семінарських і практичних занять, 
модульних контрольних робіт, заліків.

Для студентів спеціальності «Середня освіта», учителів, викладачів 
іноземних мов і культур, аспірантів і здобувачів.

УДК 373.3.016:811.133.1 (076) 
ББК 74.21. Фр

© Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, 2019 

ISBN 978-966-423-484-6 © Лабінська Б. І. (укл.), 2019
© Руснак Д. А., (укл.), 2019

ЗМІСТ

Тема і . Методика навчання іноземних мов і культур
як наука......................................................................................... 5

Тема 2. Методи навчання французької мови і культури
в історичному аспекті.......  ...... ....................  ............................. 13

Тема 3. Система навчання іноземних мов і культур
у ЗЗСО...................... ..................................................................21

Тема 4. Система вправ для формування франкомовної
комунікативної компетентності................. ..............................34

Тема 5. Контроль у навчанні іноземних мов і культур
у ЗЗСО .........................................................................................42

Тема 6. Методика формування франкомовної
граматичної компетентності.............................................. . 51

Тема 7. Методика формування франкомовної
лексичної компетентності........................................................63

Тема 8. Методика формування франкомовної
фонетичної компетентності...................................................... 71

Тема 9. Методика формування франкомовної
компетентності у техніці читання і письма................. .........80

Тема 10. Методика формування франкомовної
компетентності в аудіюванні.................................................... 88

Тема 11. Методика формування франкомовної
компетентності у читанні................. ....................................... 98

Тема 12. Методика формування франкомовної
компетентності у говорінні.............. ......................................105

Тема 13. Методика формування франкомовної
компетентності у письмі................................ ........................115

Тема 14, Методика формування франкомовної
компетентності у медіації........... ............................................122

Тема 15. Урок як основна одиниця організації процесу
навчання французької мови і культури у ЗЗСО..... ..............131

Методичні розробки.... ..................................................140
Література..................... ....................................................... ......  207

З



Вступ Тема 1. МЕТОДИКА Н Л П і  
КУЛЬТУР і

Методичні ідеї практикуму грунтуються на досвіді 
роботи колективу авторів кафедри методики викладання 
іноземних мов Київського національного лінгвістичного 
університету під керівництвом доктора педагогічних наук, 
професора С. Ю. Ніколаєвої.

Структура посібника відповідає сучасним дидактико- 
методичним вимогам до методики навчання іноземних мов у 
вузах, передбачає послідовність викладу навчального 
матеріалу, міжпредметну координацію, володіння знаннями 
історії методики навчання іноземних мов.

Навчальний посібник містить 15 тем ідентичної 
структури. Побудований на нових концептуальних засадах, 
він цілком відповідає програмі курсу: ’’Методика навчання 
іноземних мов і культур у 33CO“ для вищих навчальних 
закладів з підготовки майбутніх вчителів французької мови.

До кожної теми формулюються цілі, наводяться основні 
завдання, опрацювання яких сприятиме глибшому розкриттю 
змісту теми. У посібнику подається базова термінологія 
французькою мовою; питання для обговорення на 
семінарському занятті; базова і додаткова література до 
кожної теми, завдання на практичне заняття та індивідуальні 
завдання.

У розділі «Методичні розробки» представлено приклади 
методичних розробок з кожної теми, укладених як авторами 
підручника, гак і студентами.

Укладачі здійснили спробу реалізувати основні методичні 
ідеї навчання французької мови з урахуванням їхніх 
особливостей у ЗЗСО.

Навчальний посібник “Практикум з методики навчання 
французької мови і літератури у ЗЗСО” призначений для 
студентів II та III курсів, які навчаються у вищих навчальних 
закладах III-IV рівня акредитації за спеціальністю 
“Середня освіта”.

Мета: Скласти теоретичні 
методику навчання іназеммш м 
науку: об'єкт і предмет МНІМіК: 
допоміжні): зв'язок методики з ш

Завдання:
• Ознайомтеся з на> ко*
• Вивчіть термінологію
• Назвіть основні та лое
• Охарактеризуйте фи 

експерименту.
• Розкрийте зв'язок 

психологією, лінгвісті 
культурологією та ін.

Навчіться:
• аналізувати й визн* 

методики як науки:
• реалізовувати окремі ?
• конкретизувати звя'з*
• опрацьовувати на>хов} 

використовувати її матеріал і

Зміст
Методика навчання інс^мв 

наука та її місце в системі нау 
Загальна і спеціальна методі 
МНІМіК. Основні та доп^мси 
іншими науками.


