
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра германської філології та перекладу 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________Н. І. Василькова  

05 вересня 2018 р. 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ 
 

Ступінь магістра  

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Код та найменування спеціальності 

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 

Предметна спеціалізація 

Німецька мова і література 

Освітня програма  

 

Факультет іноземної філології 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 навчальний рік 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Осипов Петро Іванович, професор кафедри 

германської філології та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент. 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри германської філології та перекладу 

Протокол від «04» вересня 2018 року № 1 

 

Завідувач кафедри германської філології та перекладу _______ (Майстренко М.І.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету іноземної 

філології 

Протокол від «04» вересня 2018 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Волченко О.М.)  

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «05» вересня 2018 року № 2 

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І.) 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:  Миколаївським національним університетом ім. 

В.О. Сухомлинського 

                                                                       

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання фахових 

дисциплін у ВНЗ» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

напряму 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

Якісні та кількісні параметри підготовки вчителя іноземної мови відповідають вимогам 

його кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення 

навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних 

типах загальноосвітніх навчальних закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може 

викладати іноземну мову в дошкільних навчальних закладах. Фахівець має також бути 

підготовленим до навчання іноземних мов у профільній школі. 

Об’єктом методики навчання іноземних мов є процес навчання іноземної мови як нового 

засобу спілкування у діалозі культур у різних навчальних закладах. 

Методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування, тобто способи управління 

процесом оволодіння учнями іноземною мовою, є предметом методики викладання фахових 

дисциплін у ВНЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчання іноземних мов ґрунтується на лінгвістичних, 

психологічних, психолінгвістичних та дидактичних засадах. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до 

викладання іноземної мови у школі. 

Завдання курсу: 

- сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов і 

усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки; 

- ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному світі 

методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов; 

- сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-методичні 

вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний процес; 

аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; визначати шляхи виховання і розвитку учнів 

засобами іноземної мови; визначати і застосовувати методи, форми, прийоми і засоби навчання 

і контролю відповідно до умов і цілей навчання; 

- розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних 

практичних завдань. 

- залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з 

метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції; 

- озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її доцільного 

вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на методичних 

конференціях. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І.Фахові:  

• здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел,  

• здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

• здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність проведення досліджень на 

належному рівні; 

• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;  

• здатність працювати в команді та автономно;  

• здатність бути критичним і самокритичним;  

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

• цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ІІ.Загальнопредметні:  

• здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, літературознавства; 

• здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в 

галузі філології. 

Курс розрахований на  210 годин/7 кредитів ECTS. 



 

Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

І семестр 

Кредит 1.  

Тема 1. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців іноземних мов. Вивчення іноземної 

мови у Вузі – шлях до успішного формування національної свідомості.  

Тема 2. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного писемного мовлення та їх 

застосування в українських ВНЗ. 

Кредит 2. 

Тема 1. Формування філологічної компетенції студентів мовний освітніх закладів. Нові 

технології у вивченні студентами іноземних мов.  

Тема 2. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування. 

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей. 

Кредит 3. 

Тема 1. Методи професійної підготовки викладання ІМ. Комунікативно-орієнтоване навчання 

ІМ у немовному ВНЗ.  

ІІ семестр 

Кредит 1. 

Тема 1. Використання комп’ютерних технологій для професійної підготовки вчителів 

іноземних мов.  

Тема 2. Формування методичної та професійної компетенцій майбутнього вчителя іноземної 

мови. 

Тема 3. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні читанню 

англомовних публіцистичних текстів 

Кредит  2.   

Тема 1. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання іноземним мовам. 

Тема 2. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов. 

Тема 3. Методи професійної підготовки викладання ІМ у Німеччині та США. 

Кредит 3. 

Тема 1. Формування комунікативних вмінь майбутнього викладача на основі проблемних 

педагогічних ситуацій.  

Тема 2. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної діяльності  

Тема 3. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у вищій школі Німеччини. 

Кредит 4. 

Тема 1. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування іноземним мовам 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бирюк О.В. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні 

читанню англомовних публіцистичних текстів // Іноземні мови. – №2. – 2005. 

2. Бородіна Г.Т. Комунікативно-орієнтоване навчання ІМ у немовному ВНЗ // Іноземні мови. – 

№2. – 2005. 

3. Мазунова Л.К., Москалева И.С., Голубева С.П. Использование компьютерных технологий 

для профессиональной подготовки учителей иностранных языков // Иностранные языки в 

школе. –  №1. – 2005. 

4. Станівська Т. Підготовка майбутнього вчителя до здійснення диференційованого навчання // 

Іноземні мови. – №1. – 2005. 

5. Стеченко Т.О. Формування у майбутніх учителів усномовленнєвої англомовної граматичної 

компетенції на соціокультурному матеріалі // Іноземні мови. – №3. – 2005. 

6. Фоменко Г.М., Гончарук О.В. Использование видеозаписи ситуативная модель для 

формирования методической компетенции будущих учителей ИЯ // Иностранные языки в 

школе. –  №1. – 2005. 

7. Волошина Р.Г., Зикун Ж.Н. Психологічна готовність викладача до раннього навчання 

Іноземним мовам // Англійська мова та література. –  №5. – 2004. 

Допоміжна 

1. Козлакова Г. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов // Вища освіта 

України. – №2. – 2004. 



2. Крилова В. Партнерство викладача та студента у навчанні іноземних мов // Рідна школа. – 

№4. – 2004. 

3.  Петрова Л.И. Опыт преподавания английского языка на языковых факультетах 

педагогических вузов в контексте диалога культур // Иностранные языки в школе. –  №2. – 

2004. 

4.  Поляков О.Г. Роль теорий учения и анализа потребностей в проектировании 

профессионально-ориентированного курса  английского языка // Иностранные языки в 

школе. –  №3. – 2004. 

5.  Бердичевский А.Л. Языковая политика и методика преподавания иностранных языков в 

странах Европы // Иностранные языки в школе. –  №5. – 2002. 

6.  Журба Л.В. Особливості змісту навчання ІМ як другої спеціальності у вищих навчальних 

закладах // Педагогіка і психологія. – №1. – 2003. 

7.  Коплинский В.В. Формирование коммуникативных умений будущего учителя на основе 

проблемных педагогических ситуаций: Дис на соиск. учен. степени канд. пед. наук: 13.00.01. 

– Інститут АПН України. – К., 1993. – 164 с.  

8.  Осипова Т.Ю. Формування професійно-орієнтованої особистості майбутнього вчителя: 

13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти: Дис. канд. пед. наук – О., 2001. -  248 с. 

9.  Демидова В.Г. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної 

діяльності: 13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти: Дис. канд. пед. наук – О., 2001. -  

197 с. 

10.  Роман Р.М. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у вищій школі США:  

Дис канд. пед. наук: 13.00.01. – Інститут педагогіки АПН України. – К., 1993. – 175 с.  

11.  Трубіцина О.М. Підготовка майбутніх учителів до рефлексивного управління процесом 

навчання учнів іноземної мови: 13.00.04: Дис. канд. пед. наук – О., 2001. -  237 с. 

12.  Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: (теорія та 

методичний аспект): Дис. доктора пед. наук: 13.00.04. . – Інститут педагогіки АПН України. 

– Харків, 2000. – 417 с.  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усне та письмове опитування, 

співбесіда, виконання практичних завдань. 
 


