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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

01 Освіта 

03 Гуманітарні науки 
Вибіркова 

 
Код та найменування 

спеціальності 

014 Середня освіта 

035 Філологія 

Предметна спеціалізація 

014.02 Середня освіта (Мова 

і література (німецька)) 

035.04 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) 

Рік підготовки 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

210 

5-й 6-й 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

Бакалавр 

 

Лекції 

12 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 20 год. 

Лабораторні 

4 год. 4 год. 

Самостійна робота 

84год. 56 год. 

Вид контролю: 

Залік Екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної 

професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця 

проблематика сфокусована в курсі «Методика викладання іноземних мов», який розкриває 

теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземних мов як спілкування в 

діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на 

навчання видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, 

особливості навчання у початковій, основній та старшій школі. 

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 та роботу у літніх мовних таборах; 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. 

 

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.  
 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1 Загальні засади та організація процесу навчання іноземних мов у 

школі 

Тема 1. Методика 

навчання 

іноземних мов як 

наука та її зв'язок з 

іншими науками. 

12 1 1   10       

Тема 2. Методи 

дослідження в 

методиці навчання 

іноземних мов 

9 1 1   7       

Тема 3. Цілі, зміст 

навчання 

іноземних мов. 

9 2 2   5       

Разом 30 4 4   22       

Кредит 2. Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов. 

Тема 4.Методи та 

засоби навчання 

іноземних мов. 

16 1 2   13       

Тема 5. 

Лінгвопсихологічні 

основи навчання 

іноземних мов. 

14 1 2   11       



Разом 30 2 4   24       

Кредит 3. Формування граматичних та фонетичних навичок та вмінь. 

Тема 6. Навчання 

граматичного 

матеріалу. 

15 2 4 2  7       

Тема 7. Навчання 

фонетичного 

матеріалу 

15 2 4   9       

Разом  30 4 8 2  16       

Кредит 4. Формування лексичних навичок та вмінь. 

Тема 8 Активний, 

пасивний і 

потенціальний 

словниковий запас. 

14 1 2   11       

Тема 9. Процес 

засвоєння  

лексичного 

матеріалу.. 

16 1 2 2  11       

Разом 30 2 4 2  22       

Разом за семестр 120 12 20 4  84       

Кредит 5. Методика навчання техніки читання. 

Тема 10. Навчання 

техніки читання. 

16 1 2   13       

Тема 11. Навчання 

читання як виду 

мовленнєвої 

діяльності. 

14 1 2   11       

Разом  30 2 4   24       

Кредит 6. Формування навичок письма та аудіювання. 

Тема 12. Навчання 

письма. 

15 2 4   9       

Тема 13..Навчання 

аудіювання. 

15 2 2   11       

Разом 3 30 4 6   20       

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

навчанні іноземної мови. 

Тема 14. Навчання 

говоріння. 

14 2 6 2  4       

Тема15. Організація 

уроку з іноземної 

мови.  

16 2 4 2  8       

Разом  
30 4 10 4  12       

Разом за семестр 
90 10 20 4  56       

Разом за рік 
210 22 40 8  140       

Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість 



з/п годин 

1. Колоквіум «Методика навчання іноземних мов як наука та її зв'язок 

з іншими науками. Методи дослідження в методиці навчання 

іноземних мов». 

2 

2. Колоквіум «Цілі, зміст навчання іноземних мов». 2 

3. Групова дискусія «Методи навчання іноземних мов». 2 

4. Круглий стіл «Засоби навчання іноземних мов. Лінгвопсихологічна 

характеристика мовленнєвої діяльності». 

2 

5. Колоквіум «Активний і пасивний граматичний мінімум». 2 

6 Групове обговорення «Ознайомлення та автоматизація дії учнів з 

граматичними структурами активного граматичного мінімуму» 

2 

7 Колоквіум «Фонетичний мінімум». 2 

8 Колоквіум «Навчання інтонації німецької мови». 2 

9. Колоквіум «Активний і пасивний словниковий запас. Потенціальний 

словниковий запас». 

2 

10 Колоквіум «Процес засвоєння  лексичного матеріалу. Ознайомлення 

з новими лексичними одиницями та використання комунікативно-

діяльнісної технології в літніх мовних таборах». 

2 

11 Колоквіум «Суть і цілі навчання читання». 2 

12 Групова дискусія «Навчання читання як виду мовленнєвої 

діяльності». 

2 

13 Групова дискусія «Навчання письма». 2 

14 Колоквіум «Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності». 2 

15 Колоквіум «Навчання аудіювання». 2 

16 Колоквіум «Говоріння як вид мовленнєвої діяльні». 2 

17 Групова дискусія «Навчання монологічного мовлення». 2 

18 Групова дискусія «Навчання діалогічного мовлення». 2 

19 Колоквіум «Типи і структура уроків з ІМ». 2 

20 Планування роботи в літніх мовних таборах. 2 

Разом за рік: 40 

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Ознайомлення та автоматизація дії учнів з граматичними 

структурами пасивного граматичного мінімуму 

2 

2. Автоматизація дії учнів з новими лексичними одиницями. 2 

3. Технології навчання діалогічного мовлення в літніх мовних таборах. 2 

4 Планування навчального процесу з іноземної мови. Планування 

роботи в літніх мовних таборах. 

2 

 Разом за рік 8 

 

 

 

Теми самостійних робіт 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1 Загальні засади та організація процесу навчання 

іноземних мов у школі 

 

1. Вивчення науково-методичної літератури для підготовки проекту з 

обраної технології навчання іноземних мов 

10 



2 

 

Складання плану  для написання реферату з обраної педагогічної 

технології 

10 

 Кредит 2. Мета, зміст і засоби навчання іноземних мов.  

1. Реферат з обраної педагогічної технології. 10 

2. Презентація проекту з обраної технології навчання іноземних мов. 10 

 Кредит 3. Формування граматичних та фонетичних навичок та 

вмінь. 

 

1. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 

технології для навчання граматичного матеріалу. 

8 

2. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 

технології для навчання фонетичного матеріалу 

8 

 Кредит 4. Формування лексичних навичок та вмінь.  

1. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 

технології для  розширення активного словникового запасу та 

комунікативно-діяльнісні технології в літніх мовних таборах 

8 

2. Методична розробка по застосуванню обраної педагогічної 

технології для розширення пасивного словникового запасу. 

8 

 Кредит 5. Методика навчання техніки читання.  

1. Підготовка до колоквіуму «Суть і цілі навчання читання». 4 

2. Підготовка до лабораторної роботи «Навчання техніки читання». 4 

3. Підготовка до групової дискусії «Навчання читання як виду 

мовленнєвої діяльності». 

4 

4. Опанування фразами вчителя на уроці з німецької мови. 12 

 Кредит 6. Формування навичок письма та аудіювання.  

1. Підготовка до групової дискусії «Навчання письма». 4 

2. Підготовка до колоквіуму «Навчання аудіювання». 4 

3. Підготовка до колоквіуму «Технології навчання письма в літніх 

мовних таборах». 

4 

4. Підготовка до групової дискусії «Технології навчання аудіювання в 

літніх мовних таборах». 

4 

5. Методичний аналіз підручника з німецької мови. 10 

 Кредит 7. Розвиток умінь говоріння. Урок іноземної мови. 

Контроль при навчанні іноземної мови. 

 

1. Підготовка до колоквіуму «Типи і структура уроків з ІМ». 3 

2. Підготовка до лабораторної роботи  «Планування навчального 

процесу з іноземної мови»; «Планування роботи в літніх мовних 

таборах». 

3 

3. Підготовка плану-конспекту уроку. 

Підготовка плану роботи тематичної групи в літніх мовних таборах. 

12 

 Разом за рік 140 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні дисципліни «Методика викладання іноземних мов» для активізації 

навчального процесу передбачено використання таких сучасних навчальних технологій, як 

проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, ділові ігри, кейс-метод. 

Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних вважаються не тільки методика і техніка викладання, але і висока ефективність 

навчального процесу, що проявляється через: 

- високу мотивацію студентів; 

- закріплення теоретичних знань на практиці; 

- підвищення самосвідомості студентів; 



- вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення; 

- вироблення здатності до колективних рішень; 

- вироблення здатності до соціальної інтеграції; 

- придбання навичок вирішення конфліктів; 

- розвиток здатності до компромісів. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань 

теми лекції обмежується кількома ключовими моментами, увага студентів має бути 

сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках. При проведенні 

проблемної лекції має бути розданий друкований матеріал і виділені головні висновки з 

питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 

самостійного розмірковування. При цьому лектор ставить питання, які спонукають 

студента шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація змушує студентів 

сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати проблему, 

яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати 

прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати матеріал таким чином, щоб 

отриману інформацію студент міг використати при вирішенні проблеми. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок 

часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доведень 

та узагальнень.  

На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує увагу 

студентів на необхідності подавати викладений лекційний матеріал у так званому 

структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані 

лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, 

пробуджує у студента активність та увагу до сприйняття матеріалу, спрямовує його на 

використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від 

викладача. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації 

навчального процесу, як робота в малих групах. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні заняття за 

формою та змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою 

заняття, забезпечує формування досвіду соціального спілкування. 

Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення матеріалу 

(міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися у групи по 5-7 осіб та представити 

наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу, тобто виступити перед 

аудиторією з результатам роботи групи. 

Дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо певної теми, а 

також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють 

вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, 

управлінських та інших ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання всіх 

форм вивчання дисципліни. 

Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить у наступних формах: 

1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 

2. Оцінювання виконання індивідуального завдання. 

3. Оцінювання засвоєння питань, що виносяться на самостійне опрацювання. 

4. Проведення поточного контролю. 



5. Проведення підсумкового іспиту. 

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) самостійне вивчення питань курсу; 

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

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студентом 

або його усної відповіді за усіма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

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 змістового модуля. Поточний контроль 

проводиться у вигляді тестової роботи. Цей вид контролю передбачає виявлення ступеня 

опанування студентом матеріалу модуля і вміння його застосовувати. 

Контроль самостійної роботи 

Результати самостійної роботи студентів оцінюються викладачем відповідного 

курсу, а в окремих випадках і кафедрою в цілому. 

Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем з таких варіантів: 

індивідуальний або колективний проект, передбачений навчальною програмою з 

дисципліни або окремих модулів, що потребують формування практичних навичок і вмінь 

студентів; поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, 

повідомлення, доповіді тощо; вирішення ситуаційних завдань; конспект, виконаний з теми, 

що вивчалася самостійно; тестування, виконання письмової контрольної роботи. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

При розробленні критеріїв системи оцінювання якості навчання необхідно 

враховувати три основні компоненти: 

Рівень знань: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- уміння систематизувати знання по окремих темах; 

- уміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу); 

- навички і прийоми виконання практичних завдань. 

Навички самостійної роботи: 

- уміння пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації щодо обраної спеціальності; 

- навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, 

реферату, виступу, а також навики науково-пошукової роботи). 

Проведення підсумкового заліку 

Об’єкти контролю: Володіння професійно-методичними вміннями і рівень 

засвоєння теоретичних знань у межах навчальної дисципліни. 

Форми контролю: тестові завдання, які передбачають відповідь студента на питання 

з тем, визначених навчальною програмою.  

 Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Тематичний 

контроль 

Накопичува

льні бали/ 

Сума 
Кредит 1 



Т1 Т2 Т3 20 100 

26 27 27 

Кредит 2  100 

Т1 Т2 

50 50 

Кредит 3  100 

Т1 Т1 

50 50 

Кредит 4 20 100 

Т1 Т1 

40 40 

Кредит 5 40 100 

Т1 Т1 

30 30 

Кредит 6  100 

Т1 Т1 

50 50 

Кредит 7 23 100 

Т1 Т2 

37 40 

 

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 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчально-методичний матеріал (відеофільми уроків німецької мови) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів на практичних заняттях з 

курсу «Методика викладання іноземних мов» 

На практичному занятті оцінюються: 

1) усні відповіді студентів; 

2) участь в обговоренні дискусійних питань; 

3) участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

4) аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

5) реферативні виступи, усні повідомлення тощо. 

Оцінювання знань студента під час практичних занять відбувається за такими 

критеріями: 

1) повнота розкриття питання, логічність і стиль виступу; 

2) ступінь засвоєння матеріалу; 

3) культура мови, впевненість, емоційність та переконливість; 



4) уміння обґрунтувати свою позицію і відповісти на запитання викладача; 

5) оперування науковою літературою, володіння фактографічним матеріалом; 

6) використання основної та додаткової літератури (монографії, навчальні посібники, 

збірники документів, періодичні видання тощо); 

7) уміння узагальнити і робити аргументовані висновки. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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