




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  4  

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки  

Нормативна 

 
Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів – 1 
                   Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів  2  
5-й 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

10-й 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

14 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

90 год.  

 

Вид контролю:  

 залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1: 3 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою та завданнями курсу «Методика викладання германських 

мов і перекладу» є набуття здобувачами вищої освіти базових теоретичних 

знань щодо організації та проведення викладання германських мов і перекладу; 

формування відповідних базових практичних навичок та вмінь, що стосуються 

ефективної організації навчального процесу з іноземної мови. 

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. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

 

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. Загальні принципи навчання германських мов і перекладу  

Загальне визначення методики навчання іноземних 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 ІI 

 

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. 

 



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.з. лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

 

Змістовий модуль 1. Складові частини методики навчання германських 

мов як системи 

 

Тема 1. Сучасні вимоги 

до кваліфікації 

викладача іноземної 

мови та перекладача 

 

 

 

 1 2  10      

Тема 2. Методика 

викладання іноземних 

мов як наука  

 2 2  10      

Тема 3. Навчання 

іншомовного матеріалу. 

Відбір матеріалу та 

формування 

фонетичних, лексичних і 

граматичних 

мовленнєвих 

навичок. 

 2 2  12      

 

Тема 4. Навчання 

іншомовного 

спілкування 

 4 4  14      

Разом за змістовим 

модулем 1 

 9 10  46      

 

Змістовий модуль 2. Практичні засади редагування перекладів 

 

Тема 5. Загальні 

принципи навчання 

перекладу  

 2 1  10      

Тема 6. Зміст навчання 

перекладу 

 2 1  12      

Тема 7. Методика 

формування 

перекладацьких вмінь і 

навичок.  

 2 1  12      



Тема 8. Планування 

навчального процесу 

 1 1  10      

Разом за змістовим 

модулем 2 

  

7 

 

4 

  

44 

     

Усього годин 
 16 14  90      

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 Усього    

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Сучасні вимоги до кваліфікації викладача іноземної 

мови та перекладача. 

2  

2 Методика викладання іноземних мов як наука.  2  

3 Навчання іншомовного матеріалу. Відбір матеріалу та 

формування фонетичних, лексичних і граматичних 

мовленнєвих навичок. 

2  

4 Навчання іншомовного спілкування. 4  

5 Загальні принципи навчання перекладу. 1  

6 Зміст навчання перекладу. 1  

7 Методика формування перекладацьких вмінь і навичок. 1  

8 Планування навчального процессу. 1  

 Усього  14  

 



7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Поняття «система навчання» та її зміст. 5  

2 Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої 

діяльності та спілкування.  

5  

3 Методика формування іншомовної аудитивної 

компетенції 

5  

4 Методика формування іншомовної компетенції у 

діалогічному мовленні 

5  

5 Методика формування іншомовної компетенції у 

монологічному мовленні 

5  

6 Методика формування іншомовної компетенції у 

читанні 

5  

7 Методика формування іншомовної компетенції у письмі 5  

8 Методи навчання іноземних мов 5  

9 Проблеми перекручення, неточності, неясності в 

перекладі. 

5  

10 Причини адаптації вихідного змісту і форми її 

вираження. 

5  

11 Типові помилки, які виникають при нейтралізації 

системних розходжень мов.  

5  

12 Характеристика системи вправ з паралельними текстами 

оригіналу й перекладу. 

5  

13 Проблема розвитку навичок редагування перекладу 5  

14 Завдання та смисл вправ на перефразування  5  

15 Принципи побудови роботу із словником 5  

16 Особливості навчання усного перекладу 5  



17 Особливості навчання письмового перекладу 5  

18 Принципи перекладу текстів за методикою “co-writing”. 5  

 Усього забезпечення аудиторних занять*   

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  90  

 

9. Методи навчання 

 

Навчальний курс викладається з використанням мультимедійного 

обладнання. 

Лекційні заняття передбачають викладення матеріалу, що розкриває 

основні поняття проблемного характеру.  

 На практичних заняттях закріплюється лекційний матеріал та 

формуються професійно-методичні навички та вміння, необхідні для успішної 

роботи в галузі навчання германських мов; залучати до опрацювання 

спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної 

роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації; 

визначати процес перекладу та його закономірності; виявляти суть, характер та 

регулярність міжмовних перекладацьких відповідностей різних рівнів шляхом 

узагальнення, систематизації спостережень над конкретними текстами 

оригіналу та перекладу з метою виявлення систематичних дій для побудови 

вправ; описувати прийоми та використовувати адекватні засоби перекладу; 

визначати роль перекладів у розвитку вітчизняної культури; виділяти одиниці 

перекладу; будувати моделі перекладу; розрізняти етапи процесу перекладу; 

знаходити еквівалентні інваріанти одиниць перекладу; розрізняти типологію 

текстів та виділяти проблему еквівалентності; розрізняти фонову та імпліцитну 

інформацію та її різновиди. 

Практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів 

вивчення дисципліни, дискусійних обговорень доповідей студентів за темою 

практичного заняття. 



Поточний контроль знань здійснюється шляхом письмового 

тестування. Формами поточного контролю, крім тестування, є усна співбесіда й 

індивідуальне завдання. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної співбесіди, 

протягом якої студент відповідає на поставлені запитання та письмового 

тестування. 

 

10. Методи контролю 

 

10.1. Форми поточного контролю 

 

Поточний контроль включає  

– усний контроль на практичних заняттях; 

– виконання письмових завдань до практичних занять; 

– виконання індивідуальних семестрових завдань. 

Усна частина передбачає спілкування за однією з тем програми 

теоретичного курсу.  

 

10.2. Форми підсумкового контролю 

 

У відповідності до «Положення про поточний та підсумковий контроль 

знань студентів відповідно до загальноєвропейських стандартів, визначених 

системою залікових кредитів (ECTS)», підсумковий семестровий контроль 

здійснюється як сумарне оцінювання за результатами всіх ПМК, проведених 

протягом семестру. 



11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид контролю Максимальний бал за 

дисципліну 

Частина від балів на змістовний 

модуль 

1. Поточний 

контроль 

40 
1. Контрольна робота 

(змістовий модуль 1) – 10. 

2. Контрольна робота 

(змістовий модуль 2) – 10. 

3. Залікова контрольна робота – 

20.   

2. Практичні 

заняття 

60 1. Відвідування – 10 

2. Виконання вправ – 40 

3. Активність – 10 

Усього 100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методика викладання 

германських мов і перекладу» для студентів, які навчаються за ОПП 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» 

4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методика 

викладання германських мов і перекладу» для студентів, які навчаються 

за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методика 

викладання германських мов і перекладу» для студентів, які навчаються 

за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

6. Роздатковий матеріал. 

 

13. 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.   

 

14. 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. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/kum.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/


http://www.pcukraine.org/ 

5. Матеріали Корпусу миру http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html 

6. Andrew Cartwright – Creative writing materials: 

https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1N

OWxyZ3IzZw/edit?pli=1# 

7. Teaching sites: 

http://www.eslcafe.com/ideas/ 

http://www.readwritethink.org/ 

http://home.earthlink.net/~eslhome/index.html 

http://iteslj.org/questions/whatif.html 

http://iteslj.org 

http://www.educationworld.com/ 

http://www.discoveryeducation.com/ 

http://www.englishclub.com/reading/proverbs-meaning.htm 

http://iteslj.org/c/games5.html 

http://bussongs.com/ 

http://www.teach-nology.com/web_tools/materials/bingo/ 

http://busyteacher.org/ 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130890830 

8. Free or discounted books:  

http://www.intlbookproject.org/ 

http://www.betterworldbooks.com/ 
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