
Навчальна дисципліна «Методика викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах» посідає провідне місце в системі професійної підготовки 
майбутнього викладача німецької мови.  
Мета: забезпечення основи методичної підготовки студентів до реалізації 
професійних функцій учителя іноземної мови, а саме:  
- навчання іноземної мови: формування в учнів іншомовної комунікативної 
компетенції, виховання, освіта й розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці 
та в позакласній роботі; 
- науково-методичної та організаційно-методичної роботи з упровадження у 
навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов; 
- навчально-методичної роботи, в тому числі з вивчення, узагальнення та 
розповсюдження нових методів навчання іноземних мов 
Завдання:  
- створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та 
спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, 
освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань з іноземної 
мови, також знання із суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й 
філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру 
педагогічної діяльності вчителя;  
- ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і 
методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати 
основи умінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням 
конкретних умов;  
- сприяти формуванню соціокультурної компетенції майбутнього вчителя 
іноземної мови. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  
 основні поняття і категорії методики навчання іноземної мови; 
 теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної і 

фонетичної компетенцій; 
 сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої 

компетенції в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 
 форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і 

соціокультурної компетенцій; 
 основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з 

іноземної мови у середніх навчальних закладах різних типів; 
 основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у 

початковій, основній і старшій школі. 
вміти: 
 визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання 

іноземної мови; 
 аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні 

комплекси з іноземної мови; 
 аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і 

видів; 
 формувати в учнів мовну, мовленнєву і соціокультурну компетенції; 
 використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної 

компетенції інноваційні методичні технології; 



 оцінювати рівень сформованості усіх складників іншомовної 
комунікативної компетенції; 

 планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного 
процесу в початковій, основній і старшій школі. 

 


