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Анотація 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання фахових 

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

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

Якісні та кількісні параметри підготовки викладача 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 навчальних закладів. Фахівець має також бути підготовленим до навчання іноземних мов 

у профільній школі. 

 

 

Annotation 
The program of study of the normative academic discipline "Methods of teaching professional 

disciplines in the institution of higher education" is compiled in accordance with the educational and 

professional training program for masters in the direction of 035.043 German languages and literatures 

(translation included), the first - German. 

Qualitative and quantitative parameters of foreign language teacher training meet the 

requirements of his qualification characteristics, according to which the specialist prepares for the 

implementation of educational, scientific-methodical and organizational-managerial activities in 

different types of educational institutions. The specialist must also be prepared to teach foreign 

languages in a specialized school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання фахових 

дисциплін у ЗВО» 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. 

Предметом вивчення дисципліни методики викладання фахових дисциплін у ЗВО є 

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

процесом оволодіння учнями іноземною мовою.  

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

психологічних, психолінгвістичних та дидактичних засадах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета курсу – забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до 

викладання іноземної мови у школі. 

1.2. 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. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності в якості викладача вищих навчальних закладів 

1-4 рівнів акредитації та для забезпечення якості наукового дослідження в галузі філології. 

ПРН 3. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

ПРН 4. Демонструвати поглиблені знання з німецької мови та літератури. 

ПРН 5. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці та 

перекладознавстві. 

ПРН 13. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в 

галузі гуманітарних наук. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1 . Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність застосовувати поглиблені знання з мовознавства, літературознавства, 

перекладознавства для вирішення професійних завдань. 

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної 

науки. 

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства, перекладознавства. 

ФК 7. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату. 

ФК 8. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

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 ЗВО. 

Тема 3. Формування філологічної компетенції студентів мовний освітніх закладів. Нові 

технології у вивченні студентами іноземних мов.  

Тема 4. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування. 

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей. 

Тема 5. Методи професійної підготовки викладання ІМ. Комунікативно-орієнтоване навчання 

ІМ у немовному ЗВО.  

Тема 6. Використання комп’ютерних технологій для професійної підготовки вчителів 

іноземних мов.  

Тема 7. Формування методичної та професійної компетенцій майбутнього вчителя іноземної 

мови. 

Тема 8. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх учителів при навчанні читанню 

англомовних публіцистичних текстів  

Тема 9. Нетрадиційні технології у викладанні методики навчання іноземним мовам. 

Тема 10. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов. 

Тема 11. Методи професійної підготовки викладання ІМ у Німеччині та США. 

Тема 12. Формування комунікативних вмінь майбутнього викладача на основі проблемних 

педагогічних ситуацій.  

Тема 13. Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної 

діяльності  

Тема 14. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у вищій школі Німеччини. 

Тема 15. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування іноземним мовам 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: І семестр – залік; ІІ семестр 

–  іспит. 

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

співбесіда, виконання практичних завдань. 
 


