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ПРО КУРС 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

методика навчання іноземних мов і культур, 

педагогіка, психологія, інформаційно-

комунікаційні технології (співвідношення 

дисциплін 70%:10%10%10%). 

 

Програма навчальної дисципліни складається з 

таких змістових модулів: 

 

1. Структура і зміст професійно-методичної 

компетентності викладача іноземних мов і 

культур  
1.1. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованої іншомовної фонетичної компетентності. 
1.2. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованої іншомовної лексичної компетентності. 

1.3. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованої іншомовної граматичної компетентності. 

1.4. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованих компетентносте у техніці читання і письма.  

1.5. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованої іншомовної компетентності в аудіюванні. 

1.6. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованої іншомовної компетентності в читанні. 

1.7. Методична компетентність у формуванні професійно 
орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні. 

1.8. Методична компетентність у формуванні професійно 

орієнтованої іншомовної компетентності в письмі. 

1.9. Методична компетентність у формуванні 

лінгвосоціокультурного і навчально-стратегічного 

компонентів професійно орієнтованої іншомовної 

комунікативної компетентності.  

1.10. Професійно орієнтована ІКТ-компетентність 

викладача іноземних мов і культур як компонент 

професійно-методичної компетентності. 

 

2. Планування й організація освітнього процесу з 

іноземних мов і культур у вищій школі 

 
2.1.Форми організації освітнього процесу з іноземних мов 

і культур у вищій школі. 

2.2. Види планів для забезпечення освітнього процесу з 

іноземних мов і культур у вищій школі. 

2.3. Методи, прийоми, засоби і технології формування й 

розвитку професійно орієнтованої іншомовної 
комунікативної компетентності. 

2.4. Методика планування й організації практичних занять 

з іноземних мов і культур. 

2.5. Методика планування й організації самостійної 

позааудиторної роботи з іноземних мов і культур. 

2.6. Методика планування й організації позааудиторної 

роботи студентів з іноземних мов і культур. 

2.7. Методика контролю й оцінювання рівня 

сформованості професійно орієнтованої іншомовної 

комунікативної компетентності, окремих її компонентів і 

складників.


