
 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 

5 вересня 2018 р. 

 

 

 

 

         ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Ступінь бакалавра 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

03 Гуманітарні науки 

014 Середня освіта 

035 Філологія 
Код та найменування спеціальності 

 

014.02 Середня освіта. Мова і література  

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 
Предметна спеціалізація 

Мова і література (німецька та друга іноземна мова) 

Мова і література (німецька)  
Освітня програма  

Факультет іноземної філології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 навчальний рік 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. 

Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Кирилюк Світлана Василівна, ст. викладач кафедри 

германської філології та перекладу, кандидат філологічних наук. 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри германської філології та перекладу 

Протокол від «4» вересня 2018 року № _1_ 

 

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

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету іноземної філології 

Протокол від «4» вересня 2018 року № 1 

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

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «5» 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 

іноземних мов» складена Кирилюк С. В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література 

(німецька)), 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). 

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 

навчання іноземних мов. 

Міждисциплінарні зв’язки: Для успішного засвоєння курсу методики необхідне 

володіння педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою. Володіння 

іноземною мовою на початку вивчення курсу методики має бути не нижче рівня "В2" за 

рекомендаціями Ради Європи. 

Навчання іноземних мов ґрунтується на лінгвістичних, психологічних, 

психолінгвістичних та дидактичних засадах. 

Володіючи знаннями з лінгвістики, вчитель добирає потрібний матеріал для 

проведення уроків, правила, які необхідно розтлумачити учням, тощо. Під лінгвістичними 

засадами розуміють мовний і мовленнєвий матеріал, певним чином відібраний і методично 

організований відповідно до мети і принципів навчання. Завдяки лінгвістиці тексту 

залучається новий матеріал для навчання монологічного мовлення та письма. Новий 

матеріал для навчання запропоновано соціолінгвістикою, яка розглядає проблеми 

соціальної природи мови, а також гендерною лінгвістикою, що досліджує відмінності у 

мовленні жінок і чоловіків та використання різних одиниць для опису представників 

протилежних статей. Нові правила пояснення мовного матеріалу запропоновано у 

когнітивній лінгвістиці, яка досліджує принципи взаємодії мови з мисленням людини. 

Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури, який відображає особливу 

національну ментальність. 

Знання психологічних явищ, процесів, закономірностей психології мовленнєвої 

діяльності, дидактичних засад дають змогу оптимізувати навчально-виховний процес. 

Закономірності розвитку дитини як індивіда, особистості і активного суб’єкта пізнання, 

учіння та спілкування є психологічними засадами навчання іноземних мов. Вчителю 

допомагають педагогічна психологія, яка вивчає психологічні закономірності навчання та 

виховання загалом, і вікова психологія, що досліджує психічні процеси на різних етапах 

розвитку людини. Психолінгвістика дає знання процесів породження і сприймання 

людиною мовленнєвих повідомлень, закономірностей усного і писемного мовлення, 

зв’язків внутрішнього та зовнішнього мовлення. Професійна компетенція вчителя 

передбачає розуміння дидактичних засад навчання іноземних мов. Дидактика розробляє 

теорію освіти і навчання, розкриває закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, 

визначає обсяг і структуру змісту освіти, удосконалює методи та організаційні форми 

навчання, визначає виховний вплив навчального процесу на учнів.  

Програма навчальної дисципліни складається з кредитів: 

Кредит № 1 



Лекція 1: Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок з іншими науками. 

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов 

Практичне заняття 1:Колоквіум «Методика навчання іноземних мов як наука та її 

зв'язок з іншими науками. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов»  

Лекція 2. Цілі, зміст навчання іноземних мов. 

Практичне заняття 2: Колоквіум «Цілі, зміст навчання іноземних мов». 

Кредит № 2 

Лекція 3. Методи та засоби навчання іноземних мов. Лінгвопсихологічні основи 

навчання іноземних мов. 

Практичне заняття 3: Групова дискусія «Методи навчання іноземних мов». 

Практичне заняття 4: Круглий стіл «Засоби навчання іноземних мов». 

«Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності». 

Кредит № 3 

Лекція 4. Навчання граматичного матеріалу. 

Практичне заняття 5: Колоквіум «Активний і пасивний граматичний мінімум». 

Практичне заняття 6: Групове обговорення «Ознайомлення та автоматизація дії 

учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму». 

Лабораторна робота 1. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами пасивного граматичного мінімуму. 

Лекція 5. Навчання фонетичного матеріалу 

Практичне заняття 7: Колоквіум «Фонетичний мінімум». 

Практичне заняття 8: Колоквіум «Навчання інтонації німецької мови». 

Кредит № 4 

Лекція 6. Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. Процес 

засвоєння  лексичного матеріалу. 

Практичне заняття 9: Колоквіум «Активний і пасивний словниковий запас. 

Потенціальний словниковий запас». 

Практичне заняття 10: Групова дискусія «Процес засвоєння  лексичного матеріалу. 

Ознайомлення з новими лексичними одиницями та використання комунікативно-

діяльнісної технології в літніх мовних таборах». 

Лабораторна робота 2. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 

Кредит № 5 

Лекція 7. Навчання техніки читання. Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності. 

Практичне заняття 11: Колоквіум «Суть і цілі навчання читання». 

Практичне заняття 12: Групова дискусія «Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності». 

Кредит № 6 

Лекція 8. Навчання письма. 

Практичне заняття 13: Групова дискусія «Навчання письма». 

Практичне заняття 14: Колоквіум «Навчання письма як виду мовленнєвої 

діяльності». 

Лекція 9. Навчання аудіювання. 

Практичне заняття 15: Колоквіум «Навчання аудіювання». 

Кредит № 7 

Лекція 10. Навчання говоріння. 

Практичне заняття 16: Колоквіум «Говоріння як вид мовленнєвої діяльні». 

Практичне заняття 17: Групова дискусія «Навчання монологічного мовлення». 

Практичне заняття 18: Групова дискусія «Навчання діалогічного мовлення». 

Лабораторна робота 3 Технології навчання діалогічного мовлення в літніх мовних 

таборах. 

Лекція 11. Організація уроку з іноземної мови. 



Практичне заняття 19: Колоквіум «Типи і структура уроків з ІМ». 

Практичне заняття 20: Планування роботи в літніх мовних таборах. 

Лабораторна робота 4. Планування навчального процесу з іноземної мови.  
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. Загальнопредметні: 

– дотримання етно-, соціокультурних традицій, звичаїв, норм, етикету, а саме 

культура нормативної поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

– актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального фонда 

знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого змістом вищої освіти в 

процесі розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 

– орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, країни, 

суспільства; в основних напрямах історії і збереження культурного життя світу, країни 

(живопис, музика, література, архітектура тощо), а саме загальноцивілізаційна культура; 

– соціальна відповідальність за себе, свою поведінку, відповідальність за добробут 

інших, а саме культура соціального буття; 

– здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 

– цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

– здатність працювати в міжнародному контексті; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

– здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово; 

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

– дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу; 

– знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ІІ. Фахові:  

– на підставі програми (стандарту) з іноземної мови для відповідного етапу 

навчання, згідно з календарним планом вміти забезпечити наступність, послідовність, 

логіку формування іншомовного мовлення через застосування різних форм роботи учнів;  

– враховуючи індивідуальні особливості сприйняття матеріалу учнями, рівень 

розвитку психічних процесів в структурі особистості вміти добирати різні методи навчання 

з урахуванням конкретних умов навчання; 



– спираючись на нормативні вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я та 

діяльності учнів у процесі навчання з використанням ТЗН, вміти організувати раціональні 

режими роботи, створити відповідні умови навчання; 

– враховуючи існуючий досвід інформатизації освіти, вміти працювати в Internet, 

використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові 

системи, здійснювати обмін інформацією між базами даних, здійснювати комп’ютерну 

обробку професійних матеріалів, створення та ведення персональних баз даних.    

Курс розрахований на  210 годин/7 кредитів, що включає лекційні, практичні та 

лабораторні заняття, самостійну роботу. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальні засади та організація процесу навчання іноземних мов у 

школі 

Лекції: Теоретичні засади методики навчання іноземних мов. Методика як теорія 

навчання іноземних мов. Методика навчання іноземних мов як наука. 

Характеристика системи освіти в Україні. Аналіз основних і допоміжних методів 

дослідження в методиці. Основні поняття та категорії методики. Методика як наука.Основні 

методичні поняття. Зв’язок методики з іншими науками. 

Практичні: 

Значення принципів і методів навчання іноземних мов. Лінгвістичні основи методики 

навчання іноземних мов. Зв’язок методики та психології. Дидактичні основи методики 

викладання іноземних мов. Зв’язок методики та педагогіки. 

Кредит 2.  Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов. 
Лекції: Характеристика цілей навчання іноземних мов. Суть поняття «зміст 

навчання іноземної мови». Принципи відбору змісту навчання. Основні та допоміжні 

нетехнічні засоби навчання іноземної мови. Аналіз підручників німецької мови для 

молодшого та основного/старшого етапів навчання. Форми та принципи роботи з 

технічними засобами навчання. 

Практичні: 

Цілі, зміст навчання іноземних мов. Засоби навчання іноземних мов. 

Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності 

Кредит 3. Формування граматичних та фонетичних навичок та вмінь. 
Лекції: Формування граматичних навичок. Комплекс вправ для формування та 

вдосконалення граматичних навичок. Навчання вимови та інтонації. Формування 

фонетичних навичок. 

Практичні: 

Принципи відбору граматичного матеріалу для вивчення в школі. Природа 

труднощів, що виникають під час навчання граматики німецької мови. Характеристика 

граматичних навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. 

Формування іншомовної фонетичної компетенції: Вимоги до вимови учнів 

загальноосвітньої школи. Рівень професійно-мовної компетенції вчителя. Фонологічна 

компетенція. Зміст програми для загальноосвітніх навчальних закладів: 2–11 класи 

(фонетика). Методична типологія фонетичного матеріалу. Критерії відбору фонетичного 

матеріалу. Вимоги до вимови учнів. Відмінності між фонетичним складом німецької та 

української мов. Навчання звуків та інтонації іноземної мови. 

Кредит 4. Формування лексичних навичок та вмінь. 
Лекції: Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. Процес засвоєння  

лексичного матеріалу. 

Практичні: 

Характеристика та типологія іноземної лексики. Принципи відбору лексики для 

навчання усного мовлення та читання. Етапи роботи над лексичним матеріалом. Засоби 

семантизації лексичних одиниць. Комплекс вправ з формування лексичних навичок. 



Використання комунікативно-діяльнісної технології навчання лексики в літніх мовних 

таборах. 

Кредит 5. Методика навчання техніки читання. 

Лекції: Психофізіологічна природа читання. Основні завдання навчання читання на 

різних етапах у загальноосвітній школі. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

Практичні: 

Основні завдання навчання читання на різних етапах у загальноосвітній школі. 

Методика навчання техніки читання на молодшому етапі навчання. Комплекс вправ для 

навчання техніки читання. Характеристика видів читання. Принципи відбору матеріалу для 

читання в школі 

Кредит 6. Формування навичок письма та аудіювання. 

Лекції: Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Методика формування навичок 

техніки письма та розвитку вміння писемного мовлення. Аудіювання як вид мовленнєвої 

діяльності. 

Практичні: 

Суть різниці між термінами «письмо» і «писемне мовлення». Етапи в навчанні 

письма згідно з положеннями шкільної програми. Психолінгвістичні механізми письма. 

Суть навчання техніки письма. Комплекс вправ при навчанні письма. Письмо як засіб 

навчання і контролю. Види диктантів: а) словниковий; б) вибірковий; в) зоровий; г) зорово-

слуховий; д) короткий слуховий.  

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Мовленнєві механізми аудіювання та 

слухові механізми сприйняття. Характеристика текстів для навчання аудіювання на 

німецькій мові, їх основні параметри. Лінгвістичні труднощі сприйняття змісту на слух. 

Комплекс вправ для навчання аудіювання і методика їх виконання. Засоби контролю 

прослуханого тексту. 

Кредит 7. Розвиток умінь говоріння. Урок іноземної мови. Контроль при 

навчанні іноземної мови.  

Лекції: Методика навчання монологічного мовлення. Характеристика 

комунікативних, психологічних, лінгвістичних особливостей монологічного мовлення. 

Різновиди монологічних висловлювань.  

Комунікативні, психологічні і лінгвістичні особливості діалогічного мовлення. 

Типологія діалогічного мовлення у роботах вітчизняних методистів В.Л. Скалкіна та С.Ю 

Ніколаєвої. Методична система навчання діалогічного мовлення. 

Організація уроку з іноземної мови. Планування роботи в літніх мовних таборах. 

Практичні: 

 Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення. Приклади завдань для 

розвитку монологічного мовлення. Особливості діалогічного мовлення. Методична 

система навчання діалогічного мовлення. Комплекс вправ з навчання діалогічного 

мовлення. Приклади завдань для розвитку діалогічного мовлення. Урок німецької мови. 

Планування роботи в літніх мовних таборах. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Методика 

викладання іноземних мов» у 1 семестрі є залік, у 2 семестрі – екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання 

Порядок поточного оцінювання знань студентів  

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних занять з метою 

перевірки рівня підготовленості студента. Об’єктами поточного контролю є: 

1) активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням 

програмного матеріалу дисципліни; 

2) відвідування занять; 

3) самостійне вивчення питань курсу; 

4) успішність виконання поточного контролю (контрольні роботи, тестування). 

Контроль систематичного виконання самостійної роботи 

Оцінювання проводять за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії; 

2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 

3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною додатковою 

літературою з питань, що розглядаються; 

4) уміння професійно поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, при 

виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених 

на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах 

в аудиторії. 

Проведення поточного контролю  

Поточний контроль (тестування) здійснюють та оцінюють за питаннями, які 

винесено на практичні заняття та самостійну роботу. Поточний контроль проводять у 

письмовій формі після того, як розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані 

самостійні завдання в межах кожної теми кредита. Поточний контроль проводиться у 

вигляді тестової роботи. Цей вид контролю передбачає виявлення ступеня опанування 

студентом матеріалу кредита і вміння його застосовувати. 

У відповідності до програми навчальної дисципліни тестові роботи проводять на 

останньому практичному занятті відповідного кредиту.  

Проведення заліку  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

Проведення екзамену  



60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

 

 

 

 

 

 

 
 


