
СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«Вчимося навчати німецької» 
 

1. Характеристика сертифікованої програми 
 

Рівень вищої освіти: 

Перший 

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 
 

Галузь знань:  

03 Гуманітарні науки 

Спеціальність:  

                  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 

                  Освітня програма: 

                  Філологія: німецька і англійська мова та література (переклад включно) 
 

Мета сертифікованої програми: 

1) підготувати фахівця, здатного забезпечити різносторонній розвиток соціально-активної, 

гуманістичної спрямованої особистості учня; 

2) створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування літературною 

німецькою мовою у професійних, наукових та інших цілях; 

3) забезпечити у студентів володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на 

відповідному рівні; 

4) застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності та 

використовувати власний досвід оволодіння німецькою мовою у викладацькій діяльності; 

вдосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних 

німецькомовних матеріалів; 

5) демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні німецькою мовою; 

6) ознайомити студентів з системою освіти, з традиціями та звичаями країни, мова якої 

вивчається. 
 

Програмні компетентності та результати навчання: 

компетентності: 
1) здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі оволодіння німецькою мовою; 

2) здатність володіти навичками письмового та усного мовлення; 

3) здатність удосконалення знань німецької мови та активного мовного пошуку; 

4) здатність вміти враховувати під час вивчення німецької мови лінгвістичні, 

філософсько-естетичні, виховательські, мистецькі, історико-літературні процеси та 

чинники; 

5) здатність застосувати отримані теоретичні і практичні знання у мовленнєвій практиці. 

6) здатність до самоосвіти та професійного розвитку, події та інтерпретації в контексті 

формування цілісної історичної картини світу; 

7) здатність вміти організувати власну діяльність та ефективно управляти часом; 

результати навчання: 

1) аналізувати й прогнозувати навчальну діяльність учнів, а також власну професійну 
діяльність; 

2) сформувати у майбутнього вчителя професійні навички аналізу механізмів вивчення 
іноземної мови, врахування чинників, які на них впливають, ознайомити з 
різноманітними методами, формами, прийомами навчання іноземної мови; 

3) актуалізувати знання, набуті під час навчання, розвивати методичну компетентність 
майбутнього вчителя; 



4) використовувати письмову й усну комунікацію німецькою мовою на заняттях та в 

позакласних заходах; 

5) сформувати іншомовну мовленнєву і мовну компетентність здобувачів; 

6) планувати навчально-виховний процес і використовувати в ньому німецьку мову; 

Загальний обсяг сертифікованої програми: 
24 кредити ЄКТС 

 

Вимоги до отримання сертифікату: 

Успішне складання заліків з усіх дисциплін сертифікованої програми 

 

Назва кваліфікації: вчитель німецької мови закладу середньої освіти 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: 

Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

 

Керівник програми: 

Ст. викладач Лузанова Л.В. 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми 
 

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів 

Семестри, в 

яких планується 

вивчення 

 

СП 1 
Сучасна німецька мова  Кафедра романо- 

германської філології 

та МНІМ 

 

4 / 120 
 

3 

СП 2 Підготовка до міжнародних іспитів рівня 

В1 (німецька мова) 

Кафедра романо- 

германської філології 

та МНІМ 

4 / 120 4 

СП 3 Країнознавство Німеччини та 
німецькомовних країн 

Кафедра романо- 

германської філології 

та МНІМ 

4 / 120 5 

СП 4 Методика навчання німецької мови Кафедра романо- 

германської філології 

та МНІМ 

4 / 120 6 

СП 5 Вчимося навчати німецької: вправи, 

завдання, способи інтеракції на уроці 

німецької мови (DLL 4) 

Кафедра романо- 
германської філології 

та МНІМ 

4 / 120 7 

СП 6 Мультимедійні засоби навчання на уроці 

німецької мови 

Кафедра романо- 

германської філології 

та МНІМ 

4 / 120 8 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_suchasna-nimecka-mova_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_pidhotovka-do-mizhnarodnyh-ekzameniv-rivnja-v1_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_pidhotovka-do-mizhnarodnyh-ekzameniv-rivnja-v1_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_krayinoznavstvo-nimechchyny-ta-nimeckomovnyh-krayin_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_krayinoznavstvo-nimechchyny-ta-nimeckomovnyh-krayin_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/metodyka_navchannja_nimec_koi_movy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/vchymosja_navchaty_nimec_koi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/vchymosja_navchaty_nimec_koi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/vchymosja_navchaty_nimec_koi.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_multymedijni-zasoby-navchannja_bakalavr.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_multymedijni-zasoby-navchannja_bakalavr.pdf

