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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні 

науки 
(шифр і назва) 

вибіркова 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

035 Філологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 
8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

10 год.  год. 

Практичні, семінарські 

10 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

70 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 18% аудиторних занять, 63% самостійної 

роботи. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – ознайомити студентів із сучасною методикою навчання 

іноземної мови (німецька) у середніх навчальних закладах з огляду на 

компетентнісний підхід до шкільної іншомовної освіти та сформувати 

індивідуально-особистісні якості, професійно-методичні знання і вміння, 
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необхідні для ефективної організації та успішного здійснення навчально-

виховного процесу з німецької мови. 

Завдання курсу: 

 визначити компетентнісний підхід до навчання іноземної мови; 

 розглянути комунікативно-діяльнісне, особистісно орієнтоване та 

культурологічне спрямування шкільної іншомовної освіти;  

 з’ясувати сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови; 

 охарактеризувати дидактичні і методичні принципи формування в 

учнів іншомовної мовленнєвої компетенції; 

 обґрунтувати необхідність застосування дослідницьких умінь у 

професійній діяльності вчителя. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати:  

 базові компетентності та трудові функції сучасного вчителя іноземної 

мови; 

 вимоги щодо іншомовної комунікативної компетентності учнів згідно 

Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні; 

 основні принципи організації та забезпечення процесу навчання 

німецької мови у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних 

закладах; 

 критерії підбору навчального матеріалу з німецької мови; 

 інтерактивні форми організації навчального процесу учнів; 

 цілі та ключові компоненти практично-дослідницького проекту. 

вміти: 

 позитивно впливати на мотивацію учнів до вивчення німецької мови; 

 організувати комунікативний простір у класній кімнаті; 

 створювати психологічний комфорт на уроці німецької мови; 

 вибудовувати партнерські відносини у взаєминах із учнями; 

 ефективно поєднувати вправи та комунікативні завдання з метою 

результативного навчання німецької мови; 

 урізноманітнювати навчальний матеріал, застосовуючи навчально-

методичні комплекти та додаткові інтернет-ресурси видавництва 

підручників; 

 застосовувати ігрові методики на уроці німецької мови; 

 розробити та провести практично-дослідницький проект; 

 спостерігати, аналізувати та оцінювати свою педагогічну діяльність. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Ключові компетентності вчителя іноземної мови 
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Тема 1. Професійні та індивідуально-особистісні якості вчителя іноземної 

мови. 

Тема 2. Основні вимоги до теоретичної та практичної підготовки вчителя 

іноземної мови. 

Змістовий модуль 2. Організація та забезпечення процесу навчання 

німецької мови у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах 

Тема 3. Навчання німецької мови з огляду на комунікативно-діяльнісне, 

особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування шкільної іншомовної 

освіти. 

Тема 4. Дидактичні і методичні принципи формування в учнів іншомовної 

мовленнєвої компетенції. 

Змістовий модуль 3. Особистісний та професійний розвиток учителя 

іноземної мови 

Тема 5. Розвиток дослідницьких умінь учителя. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Ключові компетентності вчителя іноземної мови 

Тема 1. 
Професійні та 

індивідуально-

особистісні якості 

вчителя іноземної 

мови. 

18 2 2   14       

Тема 2. Основні 

вимоги до 

теоретичної та 

практичної 

підготовки 

вчителя іноземної 

мови. 

18 2 2   14       

Змістовий модуль 2. Організація та забезпечення процесу навчання 

німецької мови у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах 

Тема 3. Навчання 

німецької мови з 

огляду на 

комунікативно-

діяльнісне, 

особистісно 

орієнтоване та 

18 2 2   14       
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культурологічне 

спрямування 

шкільної 

іншомовної 

освіти. 

Тема 4. 
Дидактичні і 

методичні 

принципи 

формування в 

учнів іншомовної 

мовленнєвої 

компетенції. 

18 2 2   14       

Змістовий модуль 3. Особистісний та професійний розвиток учителя 

іноземної мови 

Тема 5. Розвиток 

дослідницьких 

умінь учителя. 

18 2 2   14       

Усього годин 90 10 10   70       

                                                                      

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Комунікативна, мовна, методична та соціокультурна 

компетенції вчителя іноземної мови 

2 

2 Мова вчителя: вміння пояснювати та надавати інструкції  2 

3 Облаштування класної кімнати, створення сприятливого 

освітнього середовища та психологічного комфорту на 

уроках німецької мови 

2 

4 Ігрові методики навчання німецької мови 2 

5 Ключові компоненти практично-дослідницького проекту 2 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості педагогічної діяльності та трудові функції 

вчителя іноземної мови. Компетентнісний підхід до 

шкільної іншомовної освіти згідно НУШ 

14 

2 Вимоги до змісту навчального матеріалу з німецької 

мови, застосування навчально-методичних комплектів та 

додаткових інтернет-ресурсів видавництва підручників. 

Ефективне поєднання вправ та комунікативних завдань 

14 
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на уроці німецької мови 

3 Класна кімната як простір для комунікації. Форми 

організації навчальної діяльності учнів на уроці 

німецької мови 

14 

4 Емоційно-особистісні відносини «вчитель-учень». 

Формування особистості вчителя та розвиток його 

дослідницьких умінь 

14 

5 Спостереження та оцінювання як складові педагогічної 

діяльності вчителя іноземної мови. Цілі практично-

дослідницького проекту, його планування та проведення 

14 

 Разом 70 

 

7. Індивідуальні завдання 

Підготувати та провести практично-дослідницький проект на одну із 

наступних тем:  

1. Професійні та індивідуально-особистісні якості вчителя іноземної мови 

2. Побудова партнерських стосунків між учнем та вчителем 

3. Реалізація комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та 

культурологічного спрямування шкільної іншомовної освіти. 

4. Мова вчителя: вміння пояснювати та надавати інструкції 

5. Класна кімната як простір для комунікації 

6. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці німецької мови 

7. Ігрові методики навчання німецької мови 

8. Головні компоненти ефективного плану уроку німецької мови 

9. Ефективне поєднання вправ та комунікативних завдань на уроці німецької 

мови 

10.  Вплив учителя на мотивацію учнів до вивчення іноземної мови 

 
8. Методи контролю 

 

Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної 

підготовки майбутніх філологів є виявлення рівня засвоєння студентами 

теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті 

знання для  вирішення практичних завдань. Система контролю з вибіркової 

дисципліни «Сучасні методи навчання іноземних мов» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» охоплює поточний контроль та підсумковий  

контроль (залік). 

Поточний  контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1. Успішність опрацювання базової та допоміжної літератури до змістових 

модулів  навчальної дисципліни  та виконання практичних завдань. 

Форми контролю: колоквіум, тестування, усне опитування,  модульні 

контрольні роботи 

2. Успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 
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Форми контролю: міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, 

тестування, усне опитування, письмовий контроль. 

Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю (заліку) є визначення рівня 

засвоєння змістових модулів програми вибіркової дисципліни «Сучасні методи 

навчання іноземних мов». 

Форми контролю:   тестове опитування (письмове)  

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Загальною метою контролю успішності науково-теоретичної та практичної 

методичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є 

виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань навчальної дисципліни 

та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  вирішення практичних завдань. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з вибіркової дисципліни 

«Сучасні методи навчання іноземних мов» має форму заліку. 

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі заліку 

враховує  результати аудиторної роботи, самостійної роботи, індивідуальних 

завдань (практично-дослідницький проект) та 1 модульної (контрольної)  роботи, 

яка містить завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для 

самостійного опрацювання.  

Розподіл балів 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальні 

завдання 

Модульна 

робота 

Сума 

балів 

Змістовий 

модуль 1 

20 10 10 10 50 

Змістовий 

модуль 2 

20 10 10 10 50 

Разом (балів) 40 20 20 20 100 

  

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 балів) студентів враховує успішність 

опрацювання теоретичних питань і базової та допоміжної літератури до змістових 

модулів лекційного курсу, якість виконання  практичних завдань до змістових 

модулів навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           20-18 відмінна 100 - 90 
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           17-15 дуже добра   89 - 81 

           14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5-0 незадовільна   50 і менше  

 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-10)  враховує якість та обсяг 

опрацювання теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем 

змістових  модулів навчальної дисципліни для самостійного опрацювання. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 

           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  

 

3. Оцінювання індивідуального завдання (практично-дослідницький проект)  

студентів  (0-10 балів)  враховує якість та обсяг опрацювання теоретичних питань 

та практичних завдань до тем змістових  модулів навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 

           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  
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4. Оцінювання письмової модульної роботи (0-20 балів) враховує рівень 

сформованості знань та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної 

дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            20-18 відмінна 100 - 90 

            17-15 дуже добра   89 - 81 

            14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5- 0 незадовільна   50 і менше  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

14. Рекомендована література 

Базова 
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1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. 

авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с. 

2. Brinitzer M.  DaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und 

Zweitsprache / Michaela Brinitzer, Hans-Jürgen Hantschel, Sandra Kroemer, 

Monika Möller-Frorath, Lourdes Ros. – Stuttgart : Klett, 2013. – 184 S. 

3. Legutke M. DLL 01: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung / Michael Legutke, 

Michael Schart. – B. 1. – München : Klett-Langenscheidt, 2012. – 199 S. 

4. Neuner G. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung / 

Gerhard Neuner; Hans Hunfeld. – Berlin : Langenscheidt, 2009. – 184 S.  

5. Rösler D. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung / Dietmar Rösler. – Stuttgart 

: Metzler, 2012. – 301 S. 

 

Допоміжна 
1. Barkowski H. Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Hans 

Barkowski; Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.). – Tübingen [u.a.] : Francke, 2010. – 

370 S.  

2. Ende K. DLL Glossar : Fachbegriffe für DaF-Lehrkräfte / Karin Ende, Imke 

Mohr (Hrsg.). – München : Klett-Langenscheidt, 2015. – 64 S. 

3. Glaboniat M. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen; 

Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel, Niveau 

A1-A2, B1-B2, C1-C2 / Glaboniat M.; Müller M. – Berlin : Langenscheidt, 

2007. – 240.  

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 

2. https://nus.org.ua/ 

3. http://daf.zum.de/wiki/Wikis_im_DaF-Unterricht 

4. https://www.klett-sprachen.de/dll-deutsch-lehren-lernen/r-1/82#reiter=titel 

5. https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html 

6. https://osvita.ua/school/method/technol/1148/ 

7. https://mon.gov.ua › storage › app › media 

8. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwiDlu_BxabmAhVJ_CoKHauED7IQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%

2Fwww.goethe.de%2Fresources%2Ffiles%2Fpdf157%2Funterrichtsprinzipien12.pdf&usg=A

OvVaw2CfPV5UuebVa57P9neDdTH 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
https://nus.org.ua/
http://daf.zum.de/wiki/Wikis_im_DaF-Unterricht
https://www.klett-sprachen.de/dll-deutsch-lehren-lernen/r-1/82#reiter=titel
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html
https://osvita.ua/school/method/technol/1148/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlu_BxabmAhVJ_CoKHauED7IQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fresources%2Ffiles%2Fpdf157%2Funterrichtsprinzipien12.pdf&usg=AOvVaw2CfPV5UuebVa57P9neDdTH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlu_BxabmAhVJ_CoKHauED7IQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fresources%2Ffiles%2Fpdf157%2Funterrichtsprinzipien12.pdf&usg=AOvVaw2CfPV5UuebVa57P9neDdTH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlu_BxabmAhVJ_CoKHauED7IQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fresources%2Ffiles%2Fpdf157%2Funterrichtsprinzipien12.pdf&usg=AOvVaw2CfPV5UuebVa57P9neDdTH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlu_BxabmAhVJ_CoKHauED7IQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fresources%2Ffiles%2Fpdf157%2Funterrichtsprinzipien12.pdf&usg=AOvVaw2CfPV5UuebVa57P9neDdTH

