




ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

германських мов та перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми «Германські мови і літератури (переклад включно)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія за 

спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша англійська. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення загальних 

принципів, організації та проведення навчального процесу з германських мов та 

перекладу, методи, прийоми та форми навчання, розвиток перекладацьких 

вмінь і навичок різних видів перекладу, що роблять процес оволодіння 

іноземною мовою більш ефективним. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу логічно пов’язаний з курсами «Вступ 

до перекладознавства», «Вступ до мовознавства», «Практика письмового 

перекладу», «Практика усного перекладу», «Теорія перекладу», «Основи 

міжкультурної комунікації», «Психологія». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни є набуття здобувачами базових теоретичних знань щодо 

організації та проведення викладання германських мов і перекладу, 

застосовуючи новітні методи та прийоми і враховуючи сучасні вимоги до рівня 

підготовки здобувачів освіти. Знання з методики викладання перекладу надасть 

можливість фахівцям з міжмовної і міжкультурної комунікації підвищувати 

кваліфікацію тих, хто користується іноземною мовою як засобом, який 

відкриває їм доступ до додаткової інформації, до знання культури партнерів та 

співробітництву, до безпосереднього спілкування з іноземними партнерами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з сучасними 

методами і прийомами навчання германських мов та перекладу; засвоєння та 

вдосконалення базових практичних навичок та вмінь, що стосуються 

організації навчальної діяльності здобувачів повної загальної середньої та 



вищої освіти з іноземної мови; опанування способами формування мовленнєвих 

навичок і розвитку вмінь іншомовної мовленнєвої діяльності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

загальні компетентності:  

ЗК2. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

ЗК5. Здатність працювати в команді та автономно 

ЗК6. Здатність спілкуватися англійською мовою.  

ЗК7. Здатність спілкуватися німецькою мовою. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12. Здатність до проведення досліджень на належному рівні.  

ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

фахові компетентності:   

ФК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних напрямах і школах. 

ФК4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування 

мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів. 

ФК6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська для вирішення 

професійних завдань у галузі германської філології, літературознавства й 

перекладу. 

ФК8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для 

досягнення запланованого прагматичного результату. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 базові положення методики викладання германських мов та перекладу як 

науки та основні напрямки її розвитку; 

 загальну методичну термінологію; 

 положення про цілі та зміст навчання германських мов, основні методи, 

прийоми та форми навчання; 

 основні теоретичні та практичні підходи та методи навчання аспектам 

мови: фонетики, лексики, граматики; 

 основні теоретичні та практичні підходи та методи навчання видів 

мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма; 

 критерії професійної компетенції перекладача і викладача перекладу; 

 характеристики основних типів та видів перекладу; 

 основи побудови вправ для навчання усного та письмового 

перекладу. 

вміти: 

 застосовувати всі перелічені вище знання у практиці викладання 

германських мов та перекладу у різних видах навчальних закладів; 

 будувати навчальний курс з германських мов та перекладу, 

 виділяти перекладацькі навички та вміння різних видів перекладу, 

 складати комплекси вправ для навчання усіх видів мовленнєвої 

діяльності, усного та письмового перекладу, 

 визначати основні моделі перекладів та перекладацьких 

трансформацій, 

 здійснювати перекладацький аналіз, 

 виділяти домінанти перекладу тестів різних жанрів для використання 

в навчальному процесі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Сучасні вимоги до кваліфікації викладача іноземної мови 

та перекладача 

Система освіти в Україні. Основні принципи освіти і зміни у навчанні 

іноземних мов. Основні вимоги до теоретичної та практичної підготовки 

викладача. 

 

Тема 2. Методика викладання іноземних мов як наука  

Загальне визначення методики навчання германських мов і перекладу. 

Сутність, об’єкт, предмет і завдання методики викладання германських мов і 

перекладу. Методи, прийоми та засоби навчання іноземної мови. Зв’язок 

методики з іншими науками. Методологічні основи та принципи навчання . 

 

Тема 3. Навчання іншомовного матеріалу. Відбір матеріалу та формування 

фонетичних, лексичних і граматичних мовленнєвих 

навичок. 

Методика формування іншомовної комунікативної компетентності. 

Формування фонетичних, граматичних, лексичних навичок. Характеристика 

усіх видів мовленнєвої діяльності за способами передачі інформації, за цілями 

та умовами їх використання у навчальному процесі. Відбір фонетичного 

матеріалу для навчання та формування фонетичних мовленнєвих навичок. Відбір 

лексичного матеріалу для навчання та формування лексичних мовленнєвих 

навичок. Відбір граматичного матеріалу для навчання та формування 

граматичних мовленнєвих навичок. 

 

Тема 4. Навчання іншомовного спілкування 

Розвиток умінь іншомовної мовленнєвої діяльності. Навчання читанню та 

перекладу на заняттях з іноземної мови. Розвиток умінь аудіювання. Труднощі 

сприймання іноземної мови на слух і способи їх подолання. Етапи роботи над 



текстом для аудіювання. Навчання письма й писемного мовлення. Розвиток 

умінь говоріння. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Загальні принципи навчання перекладу  

Характеристика особливостей перекладацької діяльності на сучасному 

етапі і особливості цієї діяльності в економічних і ринкових структурах. 

Необхідність і можливість підготовки фахівців з перекладу, які є 

посередниками в міжмовній і міжкультурній комунікації. Характеристика 

перекладу як засобу міжмовної і міжкультурної комунікації, специфіка якого 

визначає знання і вміння, які майбутній фахівець одержить в процесі навчання. 

 

Тема 6. Зміст навчання перекладу 

Зміст навчання перекладу, який визначається метою створення 

професійної перекладацької компетенції. Характеристика знань і умінь, якими 

повинні оволодіти майбутні перекладачі.  

Основні моделі перекладів і перекладацьких трансформації, види 

перекладацьких відповідностей та засоби їх використання. Перекладацькі 

завдання, пов’язані з лексичними, граматичними і стилістичними 

особливостями перекладацького тексту. Засоби формування професійних вмінь, 

до яких входять, вміння необхідні для виконання перекладацького аналізу, і дій 

перекладача в процесі перекладу. 

 

Тема 7. Методика формування перекладацьких вмінь і навичок.  

Викладання перекладу у вищій школі. Проблеми формування вмінь та 

навичок перекладу. Навчання письмового перекладу: етапи, уміння та навички 

письмового перекладу. Навчання усного перекладу: етапи, уміння, навички 

усного перекладу та його оцінювання.   



Тема 8. Планування навчального процесу 

Організація та забезпечення процесу навчання. Вивчення іноземних мов у 

вищих навчальних закладах. Організація заняття (вимоги до заняття, їх 

планування, структура і типи). Контроль знань. Функції контролю на заняттях 

іноземної мови. Форми контролю. Значення оцінювання та облік успішності 

здобувачів освіти. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Актуальні проблеми перекладознавства : монографія. Дніпропетровськ : 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. 160 с. 

2. Актуальні проблеми германської філології та викладання іноземних мов : 

колективна монографія. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. 318 с. 

3. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності у вищому мовному закладі освіти : навч. посіб. Д.: 

Вид. ДУЕП, 2005248 с. 

4. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: 

підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад». 

Вінниця: Нова книга, 2013. 376 с.. 

5. Мізін К. І., Шишко А. В. Die Schwierigkeiten bei der Verwendung von 

Partikeln im Deutschunterricht. Germanistik in der Ukraine. 2013. Jahrheft 8. 

S. 233-241. 

6. Шишко А. В. Основи педагогічної компетентності майбутніх викладачів 

іноземної мови : навч. посіб. Кіровоград : ТОВ «Імекс –ЛТД», 2008. 66 с. 

7. Шишко А. В., Луканська Г. А. Граматичні трансформації в художньому 

перекладі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер. Філологія. 2019. Вип. 43, т.4. С. 125-128 

8. Шишко А. В. Formation of translation competence of future translators by 

means of innovative technologies. Вісник Запорізького національного 



університету. Серія: Педагогічні науки № 2 (29, 2017). Запоріжжя: ЗНУ. 

2017. С. 148-153. 

9. Шишко А. В., Луканська Г. А. Teaching of the english academic writing with 

the aim to develop students creative comunicative skills. Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Випуск 2/2017 (103) 

частина 2. 142 с. 

10.  Шишко А. В. Структура педагогічної компетентності викладачів 

іноземної мови. Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2016. Випуск 2/2016 (97) 

частина 2. 150 с. 

11.  Шишко А. В. Комунікативна компетенція як складова педагогічної 

компетентності майбутнього викладача іноземної мови. Вісник 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія 

«Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. Дніпропетровськ: ДУ імені 

Альфреда Нобеля, 2015. с. 245-251. 

12.  Шишко А. В. Компетентнісний підхід до професійно-педагогічної 

підготовки викладачів іноземної мови. Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2015. 268 с 

Допоміжна 

1. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів 

англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. 

Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. 414 с.    

2. Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. К.: Ленвіт, 

2009. 119 с.  

3. Мирам Г. Профессиональный перевод. Киев: Ника-Центр, 2003. 

4. Морська Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: 

Навчальний посібник. Тернопіль: Астон, 2008. 256 с.  

5. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. 

К.: Ленвіт, 2008. 285 с.  



6. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і 

вищій школі: проблеми і перспективи : колективна монографія / Л. А. 

Сажко, Л. Я. Зеня, О. В. Бирюк та ін. / за заг. ред. Л. А. Сажко. К. : Вид. 

центр КНЛУ, 2015. 225 с.  

7. Hadfield J., Hadfield Ch. Introduction to Teaching English. Oxford, 2010. 

176p.   

Інформаційні ресурси 

1. Концепції та матеріали – Online resource – 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/kum.html 

2. Закон України про освіту – Online resource – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

3. Державні стандарти – Online resource – 

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

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання : 

- усне опитування; 

- письмове опитування; 

- тести; 

- самостійні роботи; 

- контрольні роботи; 

- залік. 
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