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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни « Методика викладання іноземних мов у середніх 
навчальних закладах» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки  
магістрів 

 
спеціальності (напряму): 035 Філологія 

 
спеціалізації: Германські мови та літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни — знайомити студентів з методологічними 
основами методики; головними теоретичними положеннями; формування розуміння 
загальних закономірностей розвитку методики; розвиток самостійного мислення 
студентів; творчих пошуків, неординарних підходів до вивчення гуманітарних дисциплін. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
- усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації світової економіки і 
революції інтелектуалів; 
- ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог 
Болонського процесу; 
-  засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах України; 
- оволодіння практичними навичками та методами проведення занять у тренінговій формі; 
- створення широкої теоретичної бази, 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 викладача;  
- ознайомлення 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;  
- сприяння формуванню соціокультурної компетенції майбутнього викладача іноземної 
мови. 
1.3. Кількість кредитів 3 

 
1.4. Загальна кількість годин 90 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

5-й 6-й 
Семестр 

9-й 11-й 
Лекції 

 30 год. 6 год. 
Практичні, семінарські заняття 

 2 год. 4 год. 
Самостійна робота 

 58 год. 80 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

Студенти мають: 

Знати: 
концепцію національної освіти на сучасному етапі; принципи гуманізації та 
гуманітаризації; зміст гуманітарної освіти щодо своєї дисципліни; методи, прийоми 
викладання; сучасні підходи до формування 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; обрати для себе певний варіант програми; знати 
його зміст, скласти конспект заняття, представити його фрагмент; провести заняття; 
виробити своєрідну методичну концепцію; володіти навичками пошукового навчання; 
проводити педагогічний експеримент; брати участь у пошукових дослідженнях. 
 
  

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Розділ 1. Тематичний блок 1 
Тема 1. Роль вищої освіти в сучасному світі. 
Тема 2. Методика та організація викладання у вищій школі. 
Тема 3. Особливості навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах 
 
Розділ 2. Тематичний блок 2 
Тема 4. Формування мовленнєвої компетенції в говорінні. 
Тема 5. Формування мовленнєвої компетенції в читанні. 
Тема 6. Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні. 
Тема 7. Формування мовленнєвої компетенції в письмі. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1. 
Роль вищої освіти в сучасному світі.  2 - - - 2 
Методика та організація викладання у вищій 
школі.  4 - - - 8 

Особливості навчання іноземної мови у вищих 
навчальних закладах  4 - - - 8 
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Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

Контрольна робота 1   1    
Формування мовленнєвої компетенції в 
говорінні.   6  - - 10 

Формування мовленнєвої компетенції в читанні.  4  - - 10 
Формування мовленнєвої компетенції в 
аудіюванні.     4    10 

Формування мовленнєвої компетенції в письмі.  6    10 
Контрольна робота 2   1    

Усього годин 90 30 2 - - 58 
 

4. Теми лекційних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Тема 1. Роль вищої освіти в сучасному світі. 
1.1. Вища освіта в умовах глобалізації світової 
економіки. 
1.2. Стан вищої освіти в Україні. 
1.3. Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти 
європейських країн. 

2 1 

2. Тема 2. Методика та організація викладання у вищій 
школі. 
2.1. Нові підходи до організації навчання у вищих 
навчальних закладах України. 
2.2. Посилення уваги до самостійної роботи студентів з 
боку викладача. Принципи автономного навчання. 
2.3. Посилення уваги до психолого-педагогічних 
аспектів навчальної діяльності. 

4 - 

3. Тема 3. Особливості навчання іноземної мови у вищих 
навчальних закладах 
3.1. Особливості навчання іноземної мови на різних 
ступенях. 
3.2. Планування навчального процесу з іноземної мови. 
3.3. Типи і структура занять з іноземної мови. 
3.4. Інтенсивне навчання іноземної мови. 
3.5. Види та форми контролю. 

4 1 

4. Тема 4. Формування мовленнєвої компетенції в 
говорінні. 
4.1. Загальна характеристика говоріння як виду 
мовленнєвої діяльності. психологічні, психолінгвістичні, 
соціолінгвістичні та лінгвістичні особливості говоріння. 
4.2. Провідні фактори, що впливають на формування 
мовленнєвої компетенції в говорінні, та етапи 
формування такої компетенції. 
4.3. Цілі формування мовленнєвої компетенції в 
говорінні. 
4.4. Система вправ для формування мовленнєвої 

6 1 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

компетенції в діалогічному мовленні. 
4.5. Система вправ для формування мовленнєвої 
компетенції в монологічному мовленні. 

5. Тема 5. Формування мовленнєвої компетенції в читанні. 
5.1. Загальна характеристика говоріння як виду 
мовленнєвої діяльності. психологічні, психолінгвістичні, 
соціолінгвістичні та лінгвістичні  
особливості читання. 
5.2. Провідні фактори, що впливають на формування 
мовленнєвої компетенції в читанні, та етапи формування 
такої компетенції. 
5.3. Цілі формування мовленнєвої компетенції в читанні. 
5.4. Система вправ для розвитку техніки читання. 
5.5. Система вправ для розвитку вмінь читання. 

4 1 

6. Тема 6. Формування мовленнєвої компетенції в 
аудіюванні. 
6.1. Загальна характеристика аудіювання як виду 
мовленнєвої діяльності. Психологічні, психолінгвістичні, 
соціолінгвістичні та лінгвістичні особливості 
аудіюванні. 
6.2. Провідні фактори, що впливають на формування 
мовленнєвої компетенції в аудіюванні, та етапи 
формування такої компетенції. 
6.3. Цілі формування мовленнєвої компетенції в 
аудіюванні. 
6.4. Система підготовчих вправ для формування 
мовленнєвої компетенції в аудіюванні. 
6.5. Система вправ для розвитку вмінь аудіювання як 
виду мовленнєвої діяльності (діяльнісні вправи). 

4 1 

7 Тема 7. Формування мовленнєвої компетенції в письмі. 
7.1. Загальна характеристика письма як виду 
мовленнєвої діяльності. Психологічні, психолінгвістичні, 
соціолінгвістичні та лінгвістичні особливості письма. 
7.2. Провідні фактори, що впливають на формування 
мовленнєвої компетенції в письмі, та етапи формування 
такої компетенції. 
7.3. Цілі формування мовленнєвої компетенції в письмі. 
7.4. Система вправ для розвитку техніки письма. 
7.5. Система вправ для розвитку вмінь письма як виду 
мовленнєвої діяльності. 

6 1 

 Усього  30 6 
 

5. Теми семінарських  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 
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6. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Тема 1. Роль вищої освіти в сучасному світі. 
Система вищої освіти в країнах Європи та США. 
Переваги та недоліки Болонського процесу. 
Система міжнародних освітніх стандартів ISO-9000 
Принципи і шляхи адаптації вищої освіти України до 
Європейської системи перезарахування кредитів. 

2 
 
 

 

5 

2. Тема 2. Методика та організація викладання у вищій 
школі. 
Поширення тренінгових і консалтингових методів у 
навчальному процесі. 
Принципи автономного навчання. 

8 5 

3. Тема 3. Особливості навчання іноземної мови у вищих 
навчальних закладах 
Використання інноваційних технологій. 
Функції, види і форми контролю. 

8 10 

4. Тема 4. Формування мовленнєвої компетенції в 
говорінні. 
Цілі формування мовленнєвої компетенції в говорінні та 
навчання перекладу. 
Система вправ для формування мовленнєвої компетенції 
в діалогічному мовленні. 
Система вправ для формування мовленнєвої компетенції 
в монологічному мовленні. 

10 15 

5. Тема 5. Формування мовленнєвої компетенції в читанні. 
Вправи на розвиток уміння користуватись одномовними 
та двомовними словниками. 
Загальна характеристика вправ для розвитку техніки 
читання та використання технічних засобів навчання у їх 
проведенні. 
Вправи на розвиток темпу читання та вмінь читати в 
різних режимах. 

10 15 

6. Тема 6. Формування мовленнєвої компетенції в 
аудіюванні. 
Типи аудіоматеріалів. 
Цілі формування компетенції в аудіюванні та навчання 
перекладу 

10 15 

7. Тема 7. Формування мовленнєвої компетенції в письмі. 
Формування мовленнєвої компетенції в письмі на різних 
етапах та письмо як загальний закріплювач 
Цілі формування компетенції в письмі та навчання 
перекладу. 
Вправи для розвитку орфографічних навичок письма. 
Типологія помилок на письмі, причини та засоби 
усунення. 

10 15 

 Усього  58 80 
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7. Методи контролю 
 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час 
практичних (семінарських) занять, так і в кінці тематичного блоку (тест) та семестру 
(іспит). 

У рамках аудиторної роботи проводиться усне опитування питань, що виносяться 
на самостійне опрацювання, здійснюється поточний контроль у вигляді тестових 
завдань, лексичного аналізу текстів.  

Курс завершується контрольною роботою, яка складається з практичних завдань. 
Заключний контроль (іспит) проводиться у формі тесту і включає в себе як 

теоретичні, так і практичні завдання.  
 

8. Схема нарахування балів 
 

Приклад для екзамену 
Поточний контроль та самостійна 

робота Разом Екзамен Сума 

Тематичний блок 
1 

(10 відвідування 
+ 20 поточна 
успішність) 

Тематичний блок 
2 

(10 відвідування 
+ 20 поточна 
успішність) 

60 
(20 відвідування + 

40 поточна успішність) 
40 100 

 
Критерії оцінювання 

♦ Поточні тести (1 за тематичний блок, 20 завдань кожний, 1 бали за правильну 
відповідь, макс. 20 балів);  

♦ підсумкова контрольна робота (1 г.): 40 питань (0,5 бали за правильну відповідь, макс. 
20 балів) 

♦ Іспит (2 г.): 20 питань множинного вибору (макс. 20 балів), 4 практичних завдання 
(макс. 20 балів). Усього за іспит макс. 40 балів. 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
тематичного блоку, складає 30. 

До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли не 
менше 50% навчального матеріалу і отримали за тематичний блок не менше 30 балів. 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
9. Рекомендована література 

Основна література 
1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови 

(спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с. 
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: 
Ленвіт, 2003. – 273 с. 
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3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. 
Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с. 

4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта. – 2002. - № 
26. – С. 2-4. 

5. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. 
С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с. 

6. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у 
вищому мовному закладі освіти: Навчальний посібник. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. 
- 248 с. 

7. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: 
АСТ Хранитель, 2007. – 746 с. 

 
Допоміжна література 

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: 
Аркти, 2003. – 192 с. 

2. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ. 
3. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 

2006. – 192 с. 
4. Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: Каро, 

2004. – 144 с. 
5. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 

изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с. 
6. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. – К.: Освіта, 1998. 

– 176 с. 
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 

ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с. 
8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002. 

– 239 с. 
9. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. 

– К.: Ленвіт, 2003. – 168 с. 
10. Bimmel Peter, Kast Bernd, Gerhard Neuner. Deutschunterricht planen. – Langenscheidt, 

2009. – 176 S. 
11. Bimmel Peter, Rampillon Ute. Lernerautonomie und Lernstrategien. – Langenscheidt, 

2000. – 208 S. 
12. Ehlers Swantje. Lesen als Verstehen. – Langenscheidt, 2007. – 112 S. 
13. Funk Hermann, Michael Koenig. Grammatik lehren und lernen. – Langenscheidt, 2007. – 

160 S.  
14. Glaboniat Manuela, Martin Müller, Paul Rusch, Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag. 

Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen und kommunikative Mittel für die 
Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1 und C2 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Langenscheidt, 2009. – 240 S.  

15. Hunfeld Hans, Gerhard Neuner. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 
Eine Einführung. Langenscheidt, 2006. – 184 S. 

16. Trim John, Brian North, Daniel Coste in Zusammenarbeit mit Joseph Sheils. 
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. – 
Langenscheidt, 2009. – 248 S. 

 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. http://www.onestopenglish.com/section_magazine.asp?catid=58177 
2. http://www.macmillandictionary.com/med-magazine/March2006/36-MED-Magazine-cover.htm 
3. http://www.tttjournal.co.uk/index.php?page=back_articles 

http://www.onestopenglish.com/section_magazine.asp?catid=58177
http://www.macmillandictionary.com/med-magazine/March2006/36-MED-Magazine-cover.htm
http://www.tttjournal.co.uk/index.php?page=back_articles
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4. Онлайн-словник методичних термінів (теорія і практика викладання мов). Автори – Е.Г. 
Азімов, А.І. Щукін, 1999 р. (російською мовою): 

5.  http://www.gramota.ru/slovari/info/az/ 
6. http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm  
7. http://www.fachzeitungen.de/ 
8. http://zif.spz.tu-darmstadt.de/ 
9. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ 
10. http://www.deutschlern.net/ 
11. http://www.schule.at/index.php?url=kategorien&kthid=3395 
12. http://www.vitaminde.de/ 
13. http://cornelia.siteware.ch/daf.html 
14. http://www.languagelab.at 
15. http://www.hueber.de 
16. http://www.aatg.org/teaching-resources/255-grow-german-resources-on-the-

webindex.html 
 

http://www.gramota.ru/slovari/info/az/
http://www.fachzeitungen.de/
http://zif.spz.tu-darmstadt.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.deutschlern.net/
http://www.schule.at/index.php?url=kategorien&kthid=3395
http://www.vitaminde.de/
http://cornelia.siteware.ch/daf.html
http://www.languagelab.at/
http://www.hueber.de/
http://www.aatg.org/teaching-resources/255-grow-german-resources-on-the-webindex.html
http://www.aatg.org/teaching-resources/255-grow-german-resources-on-the-webindex.html
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