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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

І семестр – 3 кредити 

ІІ семестр – 4 кредити 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна Спеціалізація 

035.043 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – німецька  

Спеціальність 

035 Філологія 

Рік підготовки: 

1-й 

Загальна кількість годин - 

210 

Семестр 1 Семестр 2 

Лекції Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь: 

«магістр» 

6 10 

Семінарські Семінарські 

8 20 

Самостійна робота 

 76 90 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 20%/80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – сформувати комунікативну, методичну та професійну компетенцію 

студентів – майбутніх викладачів ІМ. 

Завдання курсу: 

- підвищити рівень методичної підготовки студентів – майбутніх учителів іноземної мови; 

- підготувати фахівців з іноземних мов, спроможних розробляти методичні рекомендації з 

іноземних мов, щодо вузькоспеціалізованих дисциплін; 

- впровадити в навчання нові знання, нетрадиційні технології та підхід; 

- формувати навички професійного володіння мовою;  

- розробляти/прогнозувати педагогічні ситуації та грамотно методично вирішувати їх; 

- формувати навички професійної компетенції, навички аналізу результатів діяльності.   

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. 

Програма навчальної 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 

Структура навчальної дисципліни 

 

№ Назви тем Кількість годин 

денна форма  

усього У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

І семестр 

Кредит 1. 

 Тема 1. Сучасні тенденції 

професійної підготовки фахівців 

іноземних мов.  

Вивчення іноземної мови у Вузі – 

шлях до успішного формування 

національної свідомості. 

15 1 1 13 

 Тема 2. Зарубіжні методичні 

концепції навчання іншомовного 

писемного мовлення та їх 

застосування в українських ВНЗ. 

15 1 1 13 

 Всього за кредит 30 2 2 26 

Кредит 2. 

 Тема 1. Формування філологічної 

компетенції студентів мовний 

освітніх закладів. Нові технології 

у вивченні студентами іноземних 

мов. 

15 1 2 12 

 Тема 2. Комунікативна 

компетенція як найважливіший 

елемент успішного спілкування. 

Сучасні тенденції у викладанні 

іноземних мов для спеціальних 

цілей. 

15 1 2 12 

 Всього за кредит 30 2 4 24 

Кредит 3. 

 Тема 1. Методи професійної 

підготовки викладання ІМ. 

Комунікативно-орієнтоване 

навчання ІМ у немовному ВНЗ.  

 

30 2 2 26 

 Всього за кредит 30 2 2 26 

 Всього за семестр 90 6 8 76 

ІІ семестр 

Кредит 1. 

 Тема 1. Використання 

комп’ютерних технологій для 

професійної підготовки вчителів 
10 2 2 6 



іноземних мов. 

 Тема 2. Формування методичної 

та професійної компетенцій 

майбутнього вчителя іноземної 

мови. 

10  2 8 

 Тема 3. Формування 

соціокультурної компетенції у 

майбутніх учителів при навчанні 

читанню англомовних 

публіцистичних текстів 

10  2 8 

 Всього за кредит  30 2 6 22 

 Кредит 2. 

1 Тема 1. Нетрадиційні технології у 

викладанні методики навчання 

іноземним мовам. 
10 2 2 6 

2 Тема 2. Сучасні аспекти 

європейської політики вивчення 

іноземних мов. 
10  2 8 

3 Тема 3. Методи професійної 

підготовки викладання ІМ у 

Німеччині та США. 
10  2 8 

 Всього за кредит  30 2 6 22 

Кредит 3. 

 Тема 1. Формування 

комунікативних вмінь 

майбутнього викладача на основі 

проблемних педагогічних 

ситуацій. 

10 2 2 6 

 Тема 2. Формування в майбутніх 

педагогів прогностичного 

компонента професійної 

діяльності  

10 2 2 6 

 Тема 3. Формування педагогічної 

майстерності майбутніх учителів у 

вищій школі Німеччини. 
10  2 8 

 Всього за кредит  30 4 6 20 

Кредит 4. 

 Тема 1. Ділова гра як засіб 

навчання студентів професійного 

спілкування іноземним мовам 
30 2 2 26 

 Всього за кредит 30 2 2 26 

 Разом за семестр 120 10 20 90 

 Разом за рік 210 16 28 166 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І семестр 

1 Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців іноземних мов. 

Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до успішного формування 

національної свідомості. Зарубіжні методичні концепції навчання 

іншомовного писемного мовлення та їх застосування в 

українських ВНЗ. 

2 

2 Формування філологічної компетенції студентів мовний освітніх 2 



закладів. Нові технології у вивченні студентами іноземних мов. 

3 Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного 

спілкування. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для 

спеціальних цілей. 

2 

4 Методи професійної підготовки викладання ІМ. Комунікативно-

орієнтоване навчання ІМ у немовному ВНЗ. 

2 

ІІ семестр 

5 Використання комп’ютерних технологій для професійної 

підготовки вчителів іноземних мов. 

2 

6 Формування методичної та професійної компетенцій майбутнього 

вчителя іноземної мови. 

2 

7 Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів 

при навчанні читанню англомовних публіцистичних текстів 

2 

8 Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання 

іноземним мовам. 

2 

9 Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов. 2 

10 Методи професійної підготовки викладання ІМ у Німеччині та 

США 

2 

11 Формування комунікативних вмінь майбутнього викладача на 

основі проблемних педагогічних ситуацій. 

2 

12. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента 

професійної діяльності  

2 

13. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у 

вищій школі Німеччини. 

2 

14. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування 

іноземним мовам 

2 

 Разом 28 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

І семестр 

1 Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців іноземних мов.  

Вивчення іноземної мови у Вузі – шлях до успішного формування 

національної свідомості. 

13 

2 Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного писемного 

мовлення та їх застосування в українських ВНЗ. 
13 

3 Формування філологічної компетенції студентів мовний освітніх 

закладів. Нові технології у вивченні студентами іноземних мов. 
12 

4 Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного 

спілкування. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для 

спеціальних цілей. 

12 

5 Методи професійної підготовки викладання ІМ. Комунікативно-

орієнтоване навчання ІМ у немовному ВНЗ.  
26 

ІІ семестр 

6 Використання комп’ютерних технологій для професійної 

підготовки вчителів іноземних мов.  
6 

7 Формування методичної та професійної компетенцій майбутнього 

вчителя іноземної мови. 
8 

8 Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів 

при навчанні читанню англомовних публіцистичних текстів 
8 

9 Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання 

іноземним мовам.  
6 

10 Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов. 8 

11 Методи професійної підготовки викладання ІМ у Німеччині та 8 



США. 

12 Формування комунікативних вмінь майбутнього викладача на 

основі проблемних педагогічних ситуацій. 

6 

13 Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента 

професійної діяльності 

6 

14 Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у 

вищій школі Німеччини. 

8 

15 Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування 

іноземним мовам 

26 

 Разом 166 

Методи контролю 

Поточний контроль – відповіді та доповнення на семінарських заняттях, виголошення 

промов, проміжний  контроль –  написання  контрольних  робіт, виконання  тестових  завдань, 

підсумковий контроль – іспит. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Тести Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3   

Тема № 1 2 1 2 КР 1 КР  

 

40 б. 

 

 

300 б. Лекції 5 5 5 5 40 5 40 

Практич

ні 

заняття 

10 10 10 10 10 

Самостійна 

робота 

20 20 20 20 25 

ІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Тести Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4   

Тема № 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 КР  

 

160 б. 

 

 

400 б. Лекції 5 5 5 5 5  5 КР 

20 

5 5 40 

Практич

ні 

заняття 

1

0 

10 1

0 

10 1

0 

 1

0 

10 30 

Самостійна 

робота 

2

0 

20 1

5 

15 1

5 

КР 

40 

2

5 

25 25 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова 
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