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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ІНОЗЕМНИХ МОВ”
Майєр Н. В.
Київський національний лінгвістичний університет
Анотація. Програму навчальної дисципліни призначено для аспірантів з галузі
знань 01 “Освіта”, спеціальності 011 “Науки про освіту”. Мета навчальної дисципліни –
вдосконалення професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов шляхом
поглиблення методичних знань щодо сучасних вимог до формування професійно
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів у різних формах
організації освітнього процесу, розвиток методичних умінь формування професійно
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів й оцінювання рівня її
розвитку. Програма навчальної дисципліни містить два змістових модулі: структура і зміст
професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов і культур; планування
й організація освітнього процесу з іноземних мов і культур у вищій школі. У Програмі
визначено завдання навчальної дисципліни та її інформаційний обсяг, знання і вміння,
якими повинен оволодіти майбутній доктор філософії, форми підсумкового контролю
й засоби діагностики успішності навчання, запропоновано наукові джерела й інтернетресурси для опрацювання.
Ключові слова: викладач іноземних мов і культур, галузь знань 01 “Освіта”,
доктор філософії, професійно-методична компетентність, спеціальність 011 “Науки
про освіту”.
Майер Н. В. Киевский национальный лингвистический университет
Программа учебной дисциплины “Профессионально-методическая компетентность
преподавателя иностранных языков”
Аннотация. Программа учебной дисциплины предназначена аспирантам в области
знаний 01 “Образование” по специальности 011 “Науки об образовании”. Цель учебной
дисциплины – усовершенствование профессионально-методической компетентности
преподавателя иностранных языков путём углубления методических знаний о современных
требованиях к формированию профессионально ориентированной иноязычной
коммуникативной компетентности студентов в разных формах организации образовательного
процесса, развитие методических умений формирования профессионально ориентированной
иноязычной коммуникативной компетентности и оценивания уровня её развития.
Программа учебной дисциплины состоит из двух модулей: структура и содержание
профессионально-методической компетентности преподавателя иностранных языков
и культур; планирование и организация образовательного процесса по иностранным
языкам и культурам в высшей школе. В Программе определены задания учебной
дисциплины и её информационный объём, знания и умения, которыми должен овладеть
будущий доктор философии, формы итогового контроля и диагностики успешности
обучения, предложены научные источники и интернет-ресурсы для изучения.
Ключевые слова: преподаватель иностранных языков и культур, область знаний
01 “Образование”, доктор философии, профессионально-методическая компетентность,
специальность 011 “Науки об образовании”.
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Mayer N. V. Kyiv National Linguistic University
The syllabus of the academic discipline “Foreign language teacher’s professional-methodical
competence”
Abstract. The syllabus is designed for post-graduate students in the field of study 01
“Education” on the specialty 011 “Education Sciences”. The objective of the discipline is to
improve foreign language teacher’s professional-methodical competence by deepening
methodological knowledge about the current requirements for the students’ foreign language
professionally oriented communicative competence formation in different organization forms
of the educational process, to develop methodological skills of professionally oriented foreign
language communicative competence formation and its assessment. The syllabus consists
of two modules: the structure and content of foreign language and culture teacher’s professionalmethodical competence; the planning and organization of the educational process in foreign
languages and cultures in higher education. The syllabus defines the tasks of the discipline and
its data volume, the knowledge and skills to be taught to a future doctor of philosophy, the
forms of summative assessment and diagnostics of educational achievements. The references
and Internet resources are provided.
Keywords: teacher of foreign languages and cultures, field of study 01 “Education”,
Ph.D., professional-methodical competence, specialty 011 “Education Sciences”.

ВСТУП
Програму вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Професійно-методична
компетентність викладача іноземних мов” укладено відповідно до освітньо-наукової
програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 “Науки про освіту” .
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.
2. Планування й організація освітнього процесу з іноземних мов і культур у вищій школі.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Професійно-методична компетентність
викладача іноземних мов” є вдосконалення професійно-методичної компетентності викладача
іноземних мов шляхом поглиблення методичних знань щодо сучасних вимог до формування
професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів у різних формах
організації освітнього процесу, розвиток методичних умінь формування професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності студентів й оцінювання рівня її розвитку.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Професійно-методична компетентність
викладача іноземних мов” є :
– набути знань щодо структури і змісту професійно-методичної компетентності викладача
іноземних мов і культур;
– поглибити знання щодо форм організації освітнього процесу з іноземних мов і культур
у вищій школі;
– усвідомити сучасні вимоги до викладача іноземних мов і культур;
– удосконалити методичні знання щодо структури і змісту професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності студентів і методики її формування й розвитку;
– розвинути методичні вміння формування й розвитку у студентів професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності у єдності її компонентів і складників;
– опанувати методику контролю й оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності, окремих її компонентів і складників;
25

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Випуск 25. 2016

– ознайомитися з функціями і завданнями професійно-методичної діяльності викладача
іноземних мов і культур й особливостями їх реалізації в освітньому процесі;
– оволодіти професійно-орієнтованою ІКТ-компетентністю викладача іноземних мов
і культур як компонентом професійно-методичної компетентності;
– опанувати сучасні методи, прийоми, засоби і технології формування й розвитку професійно
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів;
– розвинути методичні вміння планування й організації освітнього процесу з навчання
іноземних мов і культур у різних його формах.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
– структуру і зміст професійно-методичної компетентності викладача іноземних мов
і культур;
– форми організації освітнього процесу з іноземних мов і культур у вищій школі та цілі,
які реалізуються у межах кожної з них;
– сучасні вимоги до викладача іноземних мов і культур;
– структуру і зміст професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності
студентів і методику її формування й розвитку;
– методику контролю й оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності, окремих її компонентів і складників;
– функції (комунікативно-навчальна, конструктивно-планувальна, розвивальна, виховна,
гностична, освітня, організаційна) і завдання професійно-методичної діяльності викладача
іноземних мов і культур й особливості їх реалізації в освітньому процесі;
– сучасні методи, прийоми, засоби і технології формування й розвитку професійно
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів;
– особливості інформаційно-комунікаційної діяльності викладача іноземних мов і культур
з метою організації різних форм освітнього процесу у вищій школі;
– теорію й методику планування й організації аудиторної, самостійної позааудиторної
роботи студентів з іноземних мов і культур;
вміти:
– демонструвати знання та розуміння методики формування професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності студентів у різних формах організації освітнього
процесу у вищій школі;
– визначати проміжні й кінцеві цілі, зміст формування професійно орієнтованої іншомовної
комунікативної компетентності;
– визначати й реалізовувати цілі формування й розвитку професійно орієнтованої іншомовної
комунікативної компетентності під час аудиторної роботи студентів;
– конкретизувати цілі самостійної позааудиторної роботи студентів з удосконалення
мовленнєвих навичок і вмінь, добирати / розробляти самостійно адекватні засоби навчання,
зокрема електронні ресурси навчального призначення;
– визначати мету, зміст, форми, види позааудиторної роботи студентів з іноземних мов
і культур й ефективно її організовувати;
– аналізувати, добирати й ефективно використовувати вправи й завдання для формування
й розвитку професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності, окремих
її компонентів і складників;
– реалізовувати професійно орієнтовану інформаційно-комунікаційну діяльність для
організації освітнього процесу з іноземних мов і культур;
– аналізувати, добирати й використовувати методи, прийоми, засоби і технології формування
й розвитку професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності;
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– здійснювати контроль і оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності, окремих її компонентів і складників;
– реалізовувати функції (комунікативно-навчальна, конструктивно-планувальна, розвивальна,
виховна, гностична, освітня, організаційна) професійно-методичної діяльності викладача
іноземних мов і культур.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3-и кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 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 компетентностей
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 навчальностратегічного компонентів професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності.
1.10. Професійно орієнтована ІКТ-компетентність викладача іноземних мов і культур
як компонент професійно-методичної компетентності.
Змістовий модуль 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.
2.6. Методика контролю й оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності, окремих її компонентів і складників.
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