
Навчальна дисципліна «Методика викладання іноземних мов у вищій школі» 

посідає провідне місце в системі професійної підготовки майбутнього викладача 

німецької мови.  

Предметом дисципліни “Методика викладання у вищій школі” є вивчення нових 

вимог до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, 

екологічних факторів; ознайомлення з процесами, які відбуваються в 

європейському освітньому просторі, та з новітніми методами і формами навчання. 

Мета і завдання даного курсу тісно пов’язані з освітньо-кваліфікаційними 

вимогами: освітньо-кваліфікаційний рівень викладача іноземної мови, який 

оволодів поглибленими фундаментальними психолого-педагогічними і фаховими 

знаннями інноваційного характеру, набув досвіду застосування та продукування 

нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань 

у галузі навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. 

Мета:  

ознайомити 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. 

Завдання:  

- 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. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

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. 

 


