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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Основи професійної майстерності» складена відповідно 
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
бакалаврів наук з філології  

 
напряму ____________________035 Філологія________________________________________ 
 
спеціальності 6.020303 Мова і література, Переклад 
 
спеціалізації _________німецька мова_______________________ 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є складові професійної майстерності вчителя / 

викладача німецької мови. 
Програма навчальної дисципліни складається з 1 розділу: 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
формування у студентів уміння аналізу компонентів професійної майстерності вчителя / 

викладача німецької мови та розвиток творчого потенціалу, компетентності, готовності до 
інноваційної діяльності  у викладанні німецької мови як іноземної. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

- ознайомлення студентів з актуальними напрямками сучасної методичної науки у 
викладанні німецької мови як іноземної,  

- надання студентам систематизованих знань із теоретичних засад професійної 
майстерності, 

- формування практичних умінь у педагогічному спілкуванні та в застосуванні  навчальних 
стратегій та технік,  

- розвиток педагогічних та фахових здібностей, обумовлених сучасним станом методичної 
науки, 

- знайомство студентів з проблемами і практикою оцінювання в процесі надбання власного 
практичного досвіду викладацької діяльності, 

- формування рефлексії щодо взаємозв’язків між програмних вимог і шкільною практикою, 
- інформування про сучасний стан європейської методичної науки,  
- формування потреби постійної самоосвіти та самовдосконалення. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання: 

знати методологічні засади процесу навчання німецької мови як іноземної на сучасному етапі; 
принципи та підходи до сучасного уроку німецької мови; засоби реалізації діяльнісного підходу та 
активізації навчальної та пізнавальної діяльності у навчанні фонетики, лексики та граматики 
німецької мови; основні вимоги щодо планування уроку німецької мови як іноземної; педагогічні 
інновації в діяльності вчителя іноземної мов; принципи оцінювання, тестування та контролю 
навчальних досягнень студентів та школярів. 
  

вміти раціонально планувати педагогічну діяльність, визначати її завдання, створювати для неї 
умови; вміти реалізовувати можливості самоуправління, самовиховання, застосовувати 
оцінювання в процесі надбання власного практичного досвіду викладацької діяльності , 
аналізувати, узагальнювати й використовувати передовий педагогічний досвід з викладання 
німецької мови як іноземної  і здобутки психолого-педагогічної науки. 
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2. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показника 

Галузь знань (предметна 
область), напрям, 

спеціальність, рівень вищої 
освіти / освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 1 
 

Галузь знань (предметна 
область) 
03 Гуманітарні науки 
               
 
Напрям: 
035 Філологія  
 
Спеціальність: 6.020303 
Мова і література, Переклад  
 
Рівень вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційний 
рівень) 
бакалавр  
 
 

 

Нормативна  

Рік підготовки 
4-й  

Індивідуальні завдання 
(не передбачаються)  
 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 36 
 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1  
самостійної роботи 
студента – 1,5 
 

14 год. год. 
Практичні, семінарські 
 год. 

 
 

 год. 
 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
год. 
22  год.  

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
залік  

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 
для денної форми навчання – 39% / 61%.  
 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 
Розділ 1  
Тема 1. Методологічні засади процесу навчання німецької мови як іноземної на сучасному 
етапі. 
Компетентності викладача / викладача німецької мови як іноземної: дидактична, 
організаторська, комунікативна, фахова, соціальна, особистісна (саморозвитку). 
Комплексний характер навчання. Навчання як індивідуальний та соціальний процес. 
Педагогічний та соціальний аспекти навчального простору. Навчальний клімат у класі / 
групі. Фактори успішного уроку іноземної мови. 
 
Тема 2. Принципи та підходи до сучасного уроку німецької мови. 
Компетентнісний, діяльнісний підходи, індивідуальний (орієнтація на інтереси студента / 
школяра), активізація навчальної та пізнавальної діяльності,  підтримка самостійності 
студента / школяра, міжкультурний підхід, орієнтація на багатомовність та міжкультурний 
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підхід. Зв’язок компетентнісного підходу з діяльнісно орієнтованим. Трансформація 
суб’єкта навчання у суб’єкта розвиненої суспільної практики. Режими та види роботи, що 
забезпечують компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов. Завдання та вправи для 
формування мовних та мовленнєвих компетенцій. 
 
Тема 3. Реалізація діяльнісного підходу та активізація навчальної та пізнавальної 
діяльності у навчанні фонетики, лексики та граматики німецької мови. 
Труднощі засвоєння звуків іноземної мови. Навчальні техніки та стратегії для подолання 
фонетичної інтерференції та для опрацювання лексичного матеріалу. Способи 
семантизації іншомовної лексики. Типи вправ у роботі над лексичним запасом. Зв'язок 
між лексичним та граматичним рівнями мови. Методико-дидактичні основи навчання 
граматичного матеріалу. Застосування методу SOS (sammeln – ordnen – systematisieren). 
Selbstentdeckendes Lernen. Вправи з автоматизації граматичного матеріалу.  
 
Тема 4. Сучасні підходи до планування уроку німецької мови як іноземної. 
Загальноєвропейські рекомендації щодо мовної освіти: стандарти та компетенції. 
Урахування програмних вимог при плануванні уроку німецької мови. Моделі планування 
та етапи уроку. Види вправ та режими роботи.  
 
Тема 5. Педагогічна інноватика в діяльності вчителя іноземної мови. 
Педагогічна інноватика в діяльності вчителя іноземної мови. Використання 
мультимедійних технологій у навчанні іноземної мови. Особливості роботи з 
інтерактивною дошкою. Інтерактивні технології навчання іноземних мов. Проектна 
діяльність як засіб формування навичок продуктивного навчання. Мовне портфоліо як 
інноваційний засіб стимулювання школярів до вивчення іноземної мови: проблеми та 
перспективи впровадження. Застосування театральних технік у вивченні граматичного 
матеріалу та для формування навичок усного мовлення. 
 
Тема 6. Оцінювання, тестування та контроль навчальних досягнень студентів та 
школярів. 
Програмні вимоги та освітні стандарти у визначенні навчальних досягнень. Функції, види 
і форми контролю у навчанні іноземної мови. Критерії тестів. Стандартизовані іспити. 
Формати тестових та екзаменаційних завдань. Помилки  та їх різновиди. Корегування 
помилок. Оцінювання з боку вчителя, учнів та самооцінювання.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Методологічні засади процесу 
навчання німецької мови як іноземної на 
сучасному етапі. 

4 2     2 

Тема 2. Принципи та підходи до 
сучасного уроку німецької мови. 

6 2    4 

Тема 3. Реалізація діяльнісного підходу 
та активізація навчальної та пізнавальної 
діяльності у навчанні фонетики, лексики 
та граматики німецької мови. 

6 2    4 

Тема 4. Сучасні підходи до планування 6 2    4 
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уроку німецької мови як іноземної. 
Тема 5. Педагогічна інноватика в 
діяльності вчителя іноземної мови. 

6 2    4 

Тема 6. Оцінювання, тестування та 
контроль навчальних досягнень студентів 
та школярів. 

6 2    4 

Контрольна робота 2 2     
Усього годин за семестр 36 14    22 

 
6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

1.  Методологічні засади процесу навчання німецької 
мови як іноземної на сучасному етапі. 

2  
 

включено до 
підсумковог
о контролю 

2.  Принципи та підходи до сучасного уроку німецької 
мови. 

4 

3.  Реалізація діяльнісного підходу та активізація 
навчальної та пізнавальної діяльності у навчанні 
фонетики, лексики та граматики німецької мови. 

4 

4.  Сучасні підходи до планування уроку німецької 
мови як іноземної. 

4 

5.  Педагогічна інноватика в діяльності вчителя 
іноземної мови. 

4 

6.  Оцінювання, тестування та контроль навчальних 
досягнень студентів та школярів. 

4 

7.  Разом 22  
 

7. Індивідуальні завдання 
(не передбачаються) 

 
8. Методи навчання 

У процесі викладання даного курсу застосовуються такі методи навчання: 
1. Словесні методи: лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація, презентація. 
3. Практичні методи: вправи, навчальна робота. Серед вправ виділяються: 

а) усні вправи;  
б) письмові вправи — тести, письмовий аналіз вправ та ін. 

4. Робота з навчальними текстами та вправами. 
 

9. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час поточної роботи 
над навчальним матеріалом, так і в кінці семестру. Для здійснення контролю 
застосовуються такі методи: 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, письмова залікова робота.  
3. Метод тестового контролю.  
4. Метод самоконтролю.  

Форми контролю 
У кінці роботи над розділом виконується контрольна робота, що містить тестове завдання, 
побудоване за принципом множинного вибору.  
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До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли 
не менше 50% навчального матеріалу і набрали не менше 30 балів (50 %). 
Під час заліку проводиться залікова контрольна робота, що складається з тестового 
завдання. Тестове завдання містить 10 запитань. За кожну правильну відповідь студент 
отримує 4 бали: 

Кількість 
правильних 
відповідей 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Кількість балів 

 
40 

 
36 

 
32 

 
28 

 
24 

 
20 

 
16 

 
12 

 
8 

 
4 

 
0 

 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль та 

самостійна робота Залік Сума 

60 40 100 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 зараховано 

70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 
 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 
 

11.1. Базова література 
1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. / Кол. 

авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої — К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 
2. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос 

та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк., 1997. — 349 с.  
3. Ende K., Grotjan R., Kleppin K., Mohr I. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. 

Reihe: Deutsch lehren lernen. Band 6. – München: Klett-Langenscheidt, 2013. – 152 S.  
4. Funk H., Kuhn Ch., Skiba D., Spaniel-Weise D., Wicke R.E. Aufgaben, Übungen, 

Interaktion. Reihe: Deutsch lehren lernen. Band 4. –  München: Klett-Langenscheidt, 2014. – 
184 S.  

5. Grotjan R., Kleppin K. Prüfen, Testen. Evaluieren. Reihe: Deutsch lehren lernen. Band 7. – 
München: Klett-Langenscheidt, 2015. – 176 S.  

6. Rösler D., Würffel N. Lernmaterialien und Medien. Reihe: Deutsch lehren lernen. Band 5. – 
München: Klett-Langenscheidt, 2014. – 189 S.  

7. Schart M., Legutke M. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Reihe: Deutsch lehren 
lernen. Band 1. – Berlin, Madrid, München, Warschau, Wien, Zürich: Langenscheidt, 2012. 
– 200 S. 
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Допоміжна література 
8. Арванітопуло Е.Г. Навчальні проекти з іноземної мови для учнів старшої школи // 

Іноземні мови. – 2007. - №1.- 14-18, - №2. – С. 11-15. 
9. Арванітопуло Е.Г. Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи: 

навчально-методичний посібник / Арванітопуло Е.Г. – К.: Ленвіт, 2006. – 56 с. – 
(Бібліотечка журналу «Іноземні мови»; вип. 2). 

10. Бех П.О. Концепція викладання іноземних мов в Україні / П.О. Бех, Л.В. Биркун // 
Іноземні мови. – 1996. – №2. – С. 3-8 

11. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика. – Новосибирск: Изд-во “НГТУ”, 
2000. 

12. Гнатюк Д. ІТ - технології - перепустка до майбут.: Інформаційні технології в школі // 
Директор школи. - 2003. - №47. - С.15-16.  

13. Державна національна програма "Освіта. (Україна ХХІ століття)". – К.: Райдуга, 1994. 
– 62 с.  

14. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. 
– №1. – 2004. – С. 3-7. 

15. Друзь Г.О. Раціоналізація процесу засвоєння іншомовної лексики. // Рідна школа. – 
2002. – № 1. – С. 61 – 65. 

16. Дубко І. В. Вимоги до організації проектної діяльності учнів  на уроці німецької мови 
(Електронний ресурс) <Режим доступу>: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu/Ptp/2010_17/Dubko.pdf. 

17. Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку // 
Иностранные языки в школе. – 1991.- № 3.- С. 9-15. 

18. Зубенко О.В. Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов у 
технічному ВУЗі / О.В.Зубенко, С.О.Медведева// Вісник Вінницького політехнічного 
інституту.- 2008.- №4.- С. 119-122.  

19. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов: Електронний 
ресурс [Режим доступу]: http://www.mon.gov.ua  

20. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / За ред. О. І. Пушкаря. - 
К.: Видав. центр “Академія”, 2002. -704 с.  

21. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному 
языку: учебник / Конышева А.В. – С.Пб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре 
четверти», 2005. – 208 с. 

22. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. - М.: Дрофа, 
2005. – 91С. 

23. Кривобокова И.Я., Лотарева Т.В. Некоторые приемы работы над лексикой // 
Иностанные язики в школе. – 1990. - № 2. – С.53 – 55. 

24. Методика интенсивного обучения иностранным языкам /под ред. В.А.Бухбиндера и 
Г.А.Китайгородской. — К.: Вища школа, 1988. 

25. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие/ Е. А. 
Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько и др. — Минск: Вышейш.школа, 1992. – 522 
с. 

26. Ніколаєва С.Ю. Зміст навчання іноземних мов к у середніх навчальних закладах / С.Ю. 
Ніколаєва // Іноземні мови. – №3. – 2010. – с.3-10. 

27. Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноземні мови. – 1995. 
– №3 – 4. – С. 5–11.  

28. Ніколаєва С.Ю. Проектна робота “Europe is more than you think” для учнів старшої 
школи //Іноземні мови. – 2006. - №1. – С.3-16. 

29. Нісімчук А.С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний 
посібник .- К.: „Просвіта", 2000.-368 с. 

30. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи 
[монографія] / В.Г. Редько. – К.: Генеза, 2006. – 136 с. 
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31. Палаева Л.И. Исследование метода проектов на среднем этапе обучения иностранным 
языкам в общеобразовательной школе: автореф. дис…на соискание науч. степени 
канд. пед. наук:13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный 
язык)» / Л.И. Палаева. – М., 2005.- 37 с. 

32. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в 
школе. – 2005.- № 2.- С. 3-10. 

33. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в 
школе. – 2005.- № 3.- С. 3-9. 

34. Програми для загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови 5-11 класи. – К.: Перун, 1996. – 
31с.  

35. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 2-12 класи. – К.: 
"Шкільний світ", 2001. – С.43. 

36. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 2-12 класи. – К.: 
Перун, 2005. – 120 с.  

37. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка //Иностранные языки в школе. -
2001. -.№ 3. - С. 24.  

38. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. – М.: Изд-во “Академия”, 2003. 

39. Ситдикова І. Комп'ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах. 
- 2004. - №1. - С.116-119.  

40. Цоуфал Л.С. Лінгводидактичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі // 
Філологічні студії. – 2010. – Вип. 4. – С. 155 – 162.  

41. Щаннікова Л. М. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках 
іноземної мови на початковому рівні навчання [Електронний ресурс]. -Режим доступу: 
http://www.confcontact.com/2009 specpr/shanni.htm 

42. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным 
языкам: учебное пособие / Щукин А.Н. – М.: Филоматис, 2008. – 188 с. 

43. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Fernstudieneinheit 5. – Berlin, München, Wien u.a. : 
Langenscheidt, 1994. – 192 S. 

44. Dieling H., Hirschfeld U. Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 21. – Berlin, 
München, Wien u.a. : Langenscheidt, 2000. – 200 S. 

45. Funk H., Koenig M. Grammatik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1. – Berlin, München, 
Wien u.a. : Langenscheidt, 1991. – 160 S. 

46. Kast B. Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12. – Berlin, München, Wien u.a. : 
Langenscheidt, 1999. – 232 S. 

47. Schatz H. Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20. – Berlin, Madrid, München, u.a. : 
Langenscheidt, 2006. – 208 S. 

48. Westoff G. Fertigkeit Lesen. Fernstudieneinheit 17. – Berlin, München, Wien u.a. : 
Langenscheidt, 1997. – 176 S. 
 

11.2. Інформаційні ресурси 
1. http://www.mon.gov.ua  
2. http://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(Pädagogik) 
3. http://loensschule.de/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Kompetenzen-im-

Deutschunterricht.pdf 
4. http://www.bildung-staerkt-

menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/Gym/Gym_D_bs.pdf 
5. http://www.fachdidaktik-einecke.de/1_Unterrichtsplanung/lernziele.htm 
6. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/software.php3 
7. http://www.goethe.de/ins/cs/bel/lhr/sem/dlb/de8090898.htm  
49. http://www.lehren-mit-neuen-medien.de/?gclid=CKWuuZqE8roCFQ1L3godC0QAEQ 
50. http://de.wikipedia.org/wiki/Projektunterricht   

http://www.confcontact.com/2009%20specpr/shanni.htm
http://www.mon.gov.ua/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(P%C3%A4dagogik)
http://loensschule.de/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Kompetenzen-im-Deutschunterricht.pdf
http://loensschule.de/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Kompetenzen-im-Deutschunterricht.pdf
http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/Gym/Gym_D_bs.pdf
http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsstandards/Gym/Gym_D_bs.pdf
http://www.fachdidaktik-einecke.de/1_Unterrichtsplanung/lernziele.htm
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/software.php3
http://www.goethe.de/ins/cs/bel/lhr/sem/dlb/de8090898.htm
http://www.lehren-mit-neuen-medien.de/?gclid=CKWuuZqE8roCFQ1L3godC0QAEQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Projektunterricht
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51. http://methodenpool.uni-koeln.de/projekt/frameset_projekt.html   
52. http://nrw-projektarbeit.de/home.html 
53. http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/paedagogik-didaktik-

methodik/projektarbeit/  

http://methodenpool.uni-koeln.de/projekt/frameset_projekt.html
http://nrw-projektarbeit.de/home.html
http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/paedagogik-didaktik-methodik/projektarbeit/
http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/paedagogik-didaktik-methodik/projektarbeit/
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