
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
освітньо-наукової програми «Середня освіта» 

 
Назва дисципліни Історія розвитку методики навчання іноземних мов у середній 

школі 
Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Дацків Ольга Павлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/istor_rozv_metod.pdf 

Анотація дисципліни Підготовка докторів філософії в галузі освіти в сучасних умовах 
розвитку суспільства потребує вивчення та глибокого переосмислення 
накопиченого педагогічного досвіду, який забезпечить наукове 
підґрунтя для побудови теорії навчання іноземних мов, дасть 
можливість урахувати всю багатогранність і динамічність методів 
навчання іноземних мов, забезпечить розуміння і творче осмислення 
аспірантами суті ретроспективи методики навчання іноземних мов у 
середній школі та формування в них критичного мислення. Мета 
дисципліни «Історія розвитку методики навчання іноземних мов у 
середній школі» – на основі відповідних вимог щодо підготовки 
аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності в закладах 
вищої освіти за спеціальністю поглибити знання про історичні й 
інноваційні тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у 
середній школі України та за кордоном, розвивати вміння методичного 
мислення і методичної рефлексії, формувати в аспірантів здатності 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності. 

 
 



Назва дисципліни Методика розробки сучасного НМК з іноземної мови для ЗЗСО 
Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі доктор педагогічних наук, професор  
Задорожна Ірина Павлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра англійської філології та методики навчання  англійської мови 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р.  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/metod_rozrob.pdf 
Анотація дисципліни У навчальних планах ОНП «Середня освіта» дисципліна «Методика 

розробки сучасного НМК з іноземної мови для ЗЗСО» є вибірковою і 
спрямована на забезпечення формування необхідних теоретичних 
знань та практичних умінь майбутніх фахівців у сфері освіти, 
спроможних аналізувати, обирати та створювати ефективні навчально-
методичні комплекси для навчання і вивчення іноземних мов у 
середній школі. Мета курсу – підготувати здобувачів наукового 
ступеня доктор філософії до розв’язання теоретико-практичних 
проблем середньої освіти; сформувати у них системні знання про 
засоби навчання іноземних мов у ЗЗСО, удосконалити професійно-
орієнтовану компетентність вчителя іноземних мов у ЗЗСО; поглибити 
знання про фактори, що зумовлюють створення і застосування 
матеріалів для навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку 
методики навчання іноземних мов у ЗЗСО; сформувати здатність 
здійснювати критичний аналіз історичних надбань, оцінювати й 
узагальнювати різні наукові погляди щодо методики викладання 
іноземних мов, формулювати й обґрунтовувати обрану наукову 
концепцію; проводити аналогії між класичними і новітніми 
педагогічними технологіями викладання іноземних мов, розробляти 
НМК з іноземних мов в галузі середньої освіти; забезпечити набуття 
компетентностей, необхідних для викладання іноземних мов у 
сучасних закладах середньої освіти; сформувати знання, уміння, 
навички, необхідні в освітньо-фаховій і науковій діяльності 



Назва дисципліни Формування багатомовної особистості в умовах полілінгвальності 
Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі доктор педагогічних наук, професор  
Сокол Мар’яна Олегіна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на  силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/form_bahat_m.pdf 

Анотація дисципліни Курс спрямовано на вивчення засад комунікативної лінгвістики й 
міжкультурної комунікації в аспекті формування багатомовної 
особистості: поняття комунікації та її різновиди; мовна особистість у 
комунікації (стиль спілкування, культура мовлення особистості як 
показник лінгвокультурологічної ідентичності, регістр як категорія 
комунікації); дескриптори сформованості багатомовної особистості 
(мовна, комунікативна, лінгвокультурологічна і міжкультурна 
компетенції); методологічні підходи та інновації у викладанні 
іноземних мов й ефективного формування багатомовної особистості, – 
що формує уявлення аспірантів про процес формування багатомовної 
особистості в полінгвальному середовищі; знання того, що 
сформованість мовної особистості корелює зі сформованістю мовної, 
комунікативної, лінгвокультурологічної і міжкультурної компетенцій 
мовця; знання комунікативних девіацій, їх природи й методики 
усунення, що ефективно застосовуватиметься під час безпосередньої 
професійної діяльності, сприятимуть подальшому фаховому 
удосконаленню на етапах підвищення кваліфікації; сприяє 
виробленню практичних умінь і навичок із: методики застосування 
методів, засобів навчання іноземних мов у закладах освіти; 
розроблення сучасних технологій навчання іноземних мов у закладах 
освіти. Метою вивчення навчальної дисципліни «Формування 
багатомовної особистості в умовах полілінгвальності» є вивчення 
засад комунікативної лінгвістики й міжкультурної комунікації в 
аспекті формування багатомовної особистості: поняття комунікації та 
її різновиди; мовна особистість у комунікації (стиль спілкування, 
культура мовлення особистості як показник лінгвокультурологічної 
ідентичності, регістр як категорія комунікації); дескриптори 
сформованості багатомовної особистості (мовна, комунікативна, 
лінгвокультурологіяна і міжкультурна компетенції); методологічні 
підходи та інновації у викладанні іноземних мов й ефективного 
формування багатомовної особистості, – що формує уявлення 
аспірантів про процес формування багатомовної особистості в 
полінгвальному середовищі; знання того, що сформованість мовної 
особистості корелює зі сформованістю мовної, комунікативної, 
лінгвокультурологічної і міжкультурної компетенцій мовця. 

  
  



Назва дисципліни Іноземна мова – lingua franca та методика навчання іноземних мов 
Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Левчик Ірина Юріївна  

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р.  
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/inoz_l.pdf 

Анотація дисципліни Програма вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова – Lingua 
Franca та методика навчання іноземних мов» складена відповідно до 
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 
спеціальності «014 Середня освіта». Курс забезпечує формування в 
аспірантів комплексних знань про використання англійської мови як 
lingua franca у професійному та міжнародному спілкуванні, окреслює 
основні характеристики варіантів англійської мови. У межах 
пропонованого курсу здобувачі розширюють знання про теорію 
навчання іноземних мов як наукову галузь, методичні засади 
формування іншомовної комунікативної компетентності, 
закономірності організації та забезпечення процесу навчання 
іноземних мов, історію розвитку методики навчання іноземних мов як 
науки, прагматично-цільової цілісності та здатності до критичного 
підходу у професійному розвитку аспірантів. Освітній процес 
здійснюється за такими формами: лекції, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота аспірантів 
(здобувачів), контрольні заходи. У процесі вивчення дисципліни 
«Іноземна мова – Lingua Franca та методика навчання іноземних мов» 
здобувачі наукового ступеня доктора філософії оволодівають 
необхідним обсягом знань про актуальні проблеми теорії і методики 
навчання іноземних мов у закладах середньої освіти. Метою 
викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова – Lingua Franca та 
методика навчання іноземних мов» є: - удосконалити знання про роль 
англійської мови не тільки у культурному контексті країн, для яких 
вона є рідною, але й як міжнародної мови спілкування між носіями 2 
інших культур («lingua franca»); - сформувати здатність 
використовувати профільні знання в галузі середньої освіти для 
аналізу науково-теоретичних досліджень та оцінки новітніх методів 
навчання іноземних мов у середній освіті; - виробити у здобувача 
здатність оперувати класичними та новітніми методами викладання 
іноземних мов; - формування у аспірантів комунікативної, 
лінгвістичної, соціокультурної компетентностей, а також професійно-
педагогічної компетентності шляхом ознайомлення з різними 
методами і прийомами навчання англійської мови та виконання 
професійно-орієнтованих завдань; - допомогти здобувачу проводити 
оригінальні дослідження із використанням методологічного 
інструментарію задля досягнення наукових результатів. 



Назва дисципліни Актуальні проблеми викладання іноземних мов у школах 
профільного спрямування 

Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 
Спеціальність 014 Середня освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 
Викладачі доктор педагогічних наук, професор  

Сокол Мар’яна Олегіна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/aktual_probl_vyklad.pdf 

Анотація дисципліни Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми викладання іноземних 
мов у школах профільного спрямування» є одним із освітніх 
компонентів освітньо-наукової програми «Середня освіта», здобувачів 
третього освітньо-наукового рівня, галузі знань 01 «Освіта/ 
Педагогіка» за спеціальністю «014 Середня освіта» та входить до 
циклу дисциплін за вибором, має теоретичний та практичний напрям. 
Висвітлює ключові питання концепції профілізації освітнього процесу 
в закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня (старша школа), 
знайомить з формами організації освітнього процесу, засобами 
навчання з огляду на викладання іноземної мови як профільної 
програмної дисципліни, відображає новітні технології освітнього 
процесу. Мета навчального курсу «Актуальні проблеми викладання 
іноземних мов у школах профільного спрямування» полягає у: - 
підготовці здобувача до розв’язання теоретико-практичних проблем 
середньої освіти; -засвоєнні аспірантом нових знань та умінь у галузі 
методики викладання іноземних мов у школах профільного 
спрямування; - набуттю здобувачем актуальних професійних 
компетентностей; - розробці та проведенні уроків іноземної мови 
відповідно до обраного профілю; - розробці моделі та структури 
профільних курсів, пов’язаних з вивченням іноземної мови, як 
профільного та непрофільного предмета; - залучені до наукового 
дослідництва, пошуків напрямів удосконалення сучасної науки і 
методики; - формуванні уявлення про специфіку професіональної 
діяльності вчителя іноземної мови у школах профільного спрямування; 
- формуванні здатності розробляти та впроваджувати програми 
забезпечення якості методики викладання іноземних мов у середній 
освіті; - в умінні оцінювати й узагальнювати різні наукові погляди 
щодо методики викладання іноземних мов, формуванні й 
обґрунтовуванні обраної наукової концепції; - сформуванні у 
здобувача практичних умінь і навичок організації навчального процесу 
з іноземної мови з огляду на новітні наукові та методичні технології; 
творчого використання здобутих знань та умінь у науково-
педагогічній діяльності. 



Назва дисципліни Нормативно правова база іншомовного навчання у середній школі 
(вітчизняний та зарубіжний досвід) 

Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 
Спеціальність 014 Середня освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 
Викладачі доктор педагогічних наук, професор  

Задорожна Ірина Павлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р.  
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на  силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/normat_pravova_baz.pdf 
Анотація дисципліни Навчальна дисципліна «Нормативно-правова база іншомовного 

навчання у середній школі (вітчизняний та зарубіжний досвід)» є 
одним із освітніх компонентів, що забезпечують отримання комплексу 
професійних знань здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітньо-наукової програми 
«Середня освіта». Основною формою вивчення курсу є лекційні та 
семінарські заняття. Засвоєння теоретичного лекційного матеріалу 
відбувається шляхом опрацювання рекомендованої основної 
літератури, під час роботи з інформаційними джерелами, підготовки 
до семінарських занять, виконання самостійної роботи, індивідуальної 
творчої роботи, виконання тестових завдань, ситуаційних завдань 
тощо. Здобувачі демонструють свої знання і навички під час дискусій, 
проведення фрагментів занять з теми, аналізу фрагментів, презентацій, 
виконання проблемних завдань. Навчальна дисципліна «Нормативно-
правова база іншомовного навчання у середній школі (вітчизняний та 
зарубіжний досвід)» спрямована на формування у здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії поняття про нормативно-правову 
базу навчання іноземної мови у закладах загальної середньої освіти на 
загальноєвропейському та державному рівні, що передбачає вивчення 
й аналіз ключових програмних документів у сфері іншомовного 
навчання, які є чинними у загальноєвропейському освітньому 
просторі, рамкові програми, концепції та рекомендації Єврокомісії і, 
Ради Європи, типових навчальних програм іноземних мов як першої та 
другої закладів загальної середньої освіти України та інших дотичних 
дисциплін у системі загальної середньої освіти, іншої документації. 
Мета дисципліни: ознайомити здобувачів з чинними нормативно-
правовими актами, які регулюють іншомовну освіту в закладах 
загальної середньої освіти, з концепціями іншомовної освіти, мовної 
політики країн ЄС та України, мовної політики щодо навчання мов у 
закладах загальної середньої освіти, вирішення мовного питання на 
засадах концепції багатомовності в Європейському Союзі та в Україні, 
що забезпечить формування здатності орієнтуватися у реаліях 
навчання іноземних мов, визначати тенденції подальшого розвитку 
іншомовної освіти, інтерпретувати нормативно-правові акти для 
введення кваліфікованої професійної діяльності у закладах загальної 
середньої освіти. 



Назва дисципліни Інклюзивна практика в навчанні іноземних мов 
Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент Левчик Ірина Юріївна  

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р.  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/inkluz.pdf 

Анотація дисципліни Навчальна дисципліна «Інклюзивні практики у навчанні іноземних 
мов» є одним із освітніх компонентів, що забезпечують отримання 
комплексу професійних знань випускників Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта» освітньо-
професійної програми «Методика викладання іноземних мов». 
Основною формою вивчення курсу є лекційні та практичні заняття. 
Засвоєння теоретичного лекційного матеріалу відбувається шляхом 
опрацювання рекомендованої основної літератури та додаткових 
англомовних ресерсів Підготовка до практичних занять охоплює 
виконання індивідуальної творчої роботи, тестових завдань, 
ситуаційних завдань написання есе-огляду та перевірку виконання 
завдань своїх колег. Метою викладання навчальної дисципліни 
«Інклюзивні практики у навчанні іноземних 2 мов» зробити внесок у 
розвиток та впровадження інклюзивних мовних систем навчання, 
сприяє формуванню в аспірантів необхідної комунікативної 
спроможності у сферах професійного спілкування під час створення 
інклюзивного навчального середовища на уроках з іноземної мови; 
вдосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в 
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 
професійними потребами; інформувати про можливості та виклики, які 
притаманні аудиторії з особливими навчальними потребами (а саме, 
тих, у кого є специфічні труднощі у навчанні, такі як дислексія), і тих, 
хто має соціальні, емоційні та поведінкові труднощі (SEBD), що може 
бути наслідком нейровідмінності або окремих факторів 
навколишнього середовища. Предмет навчальної дисципліни – 
структура і зміст інклюзивних практик у навчанні іноземних мов Зміст 
дисципліни «Інклюзивні практики у навчанні іноземних мов» 
розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців 
спеціальності 014 Середня освіта, норм і традицій вищої 
університетської освіти, а також профілю освітньо-наукової програми. 



Назва дисципліни Формування навчально-стратегічної компетентності чотирьох 
видів мовленнєвої діяльності учів 

Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 
Спеціальність 014 Середня освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 
Викладачі доктор педагогічних наук, професор  

Сокол Мар’яна Олегіна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/form_navch.pdf 

Анотація дисципліни З ростом міжкультурних контактів і соціальних зв’язків суспільство 
висуває більш прогресивні вимоги до комунікативних якостей людини, 
його вмінь орієнтуватися в інформаційних потоках; самонавчатися, 
заповнюючи відсутні знання; володіти конкурентоспроможністю й 
мобільністю; вирішувати нестандартні комунікативні завдання та 
прагнути до самоактуалізації в комунікативній діяльності. Цей факт 
акцентує завдання становлення комунікативної компетенції кожного 
учасника освітнього процесу, яка не зводиться тільки до опанування 
іноземною мовою. У концепціях низки зарубіжних та вітчизняних 
авторів актуалізована необхідність освоєння комунікативних 
стратегій, які детермінують комунікативну спроможність особистості. 
Навчальна дисципліна «Формування навчально-стратегічної 
компетентності чотирьох видів мовленнєвої діяльності» є одним із 
освітніх компонентів освітньо-наукової програми «Середня освіта», 
здобувачів третього освітньо-наукового рівня, галузі знань 01 «Освіта/ 
Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня освіта» та входить до 
циклу дисциплін за вибором, має теоретичний та практичний напрям. 
Мета дисципліни «Формування навчально-стратегічної 
компетентності чотирьох видів мовленнєвої діяльності» – розширення 
знань аспірантів про закономірності формування навчально 
стратегічної компетентності чотирьох видів мовленнєвої діяльності в 
аспекті загальноєвропейських рекомендацій: ● виробити у здобувача 
здатність використовувати профільні знання в галузі середньої освіти, 
аналізувати науково-теоретичні дослідження та оцінки новітніх 
методів викладання іноземних мов в закладах освіти; ● поглибити 
знання про структуру та зміст навчально-стратегічної компетентності, 
зокрема про психологічні, лінгвістичні, лінгвокультурні передумови її 
формування; ● виробити вміння визначати цілі, етапи, засоби 
формування навчально-стратегічної компетентності з врахуванням 
вимог загальноєвропейських рекомендацій у наукових дослідженнях; 
● сформувати у здобувача здатність застосовувати знання про 
формування навчально стратегічної компетентності в розробці 
новітніх методик навчання іноземних мов для середньої школи; ● 
виробити у здобувача здатності аналізувати ефективні форми, методи 
і засоби навчання іноземних мов у середній школі, що сприятиме 
реалізації наукового дослідження. 



Назва дисципліни Управління науковими проєктами 
Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі доктор педагогічних наук, професор  
Гевко Ігор Васильович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра комп’ютерних технологій 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/upravl_nauk_pr.pdf 

Анотація дисципліни У процесі вивчення дисципліни «Управління науковими проєктами» 
здобувачі наукового ступеня доктора філософії оволодівають 
необхідним обсягом знань щодо проектного менеджменту, подання 
заявок на отримання грантів на виконання науково проекту, звітування 
за результатами проекту та представлення результатів замовнику й 
широкому загалу Під час практичних занять у аспірантів формуються 
уміння вирішувати нові професійні завдання шляхом дослідження, 
проектування, управління та експертизи освітніх інновацій, здатність 
генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 
(креативність). Формується здатність виявляти прогресивні ідеї 
закордонного досвіду функціонування професійної освіти та визначати 
на цій основі можливі напрями впровадження цих ідей у вітчизняну 
систему професійної освіти здатність до аналізу освітніх інновацій та 
інноваційного педагогічного досвіду, генерування власних 
інноваційних ідей та створення на їх основі тих чи інших новацій в 
освітньому процесі; готовність до постійного саморозвитку та 
самовдосконалення. Розширити свій науковий світогляд, підвищити 
рівень методологічної культури, удосконалити дослідницькі уміння. 
Зміст дисципліни «Управління науковими проєктами» розроблено на 
основі відповідних вимог щодо підготовки аспірантів до дослідницької 
та викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та 
галуззю з урахуванням дев’ятого рівня національної рамки 
кваліфікацій: здатності особи розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та дослідницько- інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань або професійної практики. 



Назва дисципліни Інтегроване формування професійно орієнтованої іншомовної 
комунікативної компетентності школяра (старшокласника) 

Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 
Спеціальність 014 Середня освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 
Викладачі доктор педагогічних наук, професор  

Сокол Мар’яна Олегіна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на  силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/integr_formuv.pdf 

Анотація дисципліни Програма вивчення навчальної дисципліни «Інтегроване формування 
професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності 
школяра (старшокласника)» складена відповідно до освітньо-наукової 
програми підготовки доктора філософії спеціальності «014 Середня 
освіта». Основною формою вивчення курсу є лекційні та семінарські 
заняття. Засвоєння теоретичного лекційного матеріалу відбувається 
шляхом опрацювання рекомендованої основної літератури, під час 
роботи з інформаційними 2 джерелами, підготовки до семінарських 
занять, виконання самостійної роботи, індивідуальної творчої роботи, 
виконання тестових завдань, ситуаційних завдань тощо. Під час 
семінарських занять аспіранти демонструють свої знання і навички, 
беруть участь у дискусії, проведенні фрагментів занять з теми, аналізі 
презентацій, виконанні проблемних завдань. Мета навчальної 
дисципліни ⎯ удосконалити вміння аспірантів інтегрувати процеси 
формування професійно орієнтованої та іншомовної комунікативної 
компетентностей школярів (старшокласників), що в подальшому 
забезпечить розвиток креативних здібностей учнів, їх самореалізацію 
в професійній сфері; сформувати в аспірантів системні знання про 
особливості організації та методологію інтегрованого навчання з 
метою використання у наукових розвідках; оволодіти методами й 
методиками діагностики стану сформованості професійно-
орієнтованої іншомовної комунікативної компетентностей школярів 
(старшокласників); виробити здатність створювати та оцінювати 
сучасне освітнє середовище для розв'язання практичних проблем 
іншомовної освіти в школі, інтелектуально взаємодіяти з найновішими 
дослідженнями в галузі середньої освіти; грунтовно розуміти 
теоретичні й практичні проблеми з методики викладання іноземних 
мов. 



Назва дисципліни Актуальні проблеми методики навчання другої іноземної мови 
у середній школі 

Освітня програма освітньо-наукова програма «Середня освіта» 
Спеціальність 014 Середня освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 
Викладачі доктор педагогічних наук, професор 

 Задорожна Ірина Павлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра англійської філології та методики навчання англійської 

мови 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р.  
Форма підсумкового 

контролю залік 

Посилання на  силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/aktual_probl.pdf 

Анотація дисципліни Курс розкриває основні положення сучасної методики викладання 
іноземних мов, актуальні проблеми навчання другої іноземної мови 
в умовах багатомовної освіти й змінами у підходах до іншомовної 
підготовки у системі загальної освіти. Викликами сучасного 
навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах стало 
збільшення кількості мов, що вивчаються. Вимогою на рівні 
шкільної освіти стало обов’язкове вивчення двох іноземних мов, що 
відповідає стандартам іншомовної освіти у загальноєвропейському 
просторі шкільної та вищої освіти. Багатомовність сучасного 
суспільства, мовна політика держав, як і багатомовність у освіті, 
стали поштовхом до появи різних концепцій іншомовного навчання, 
серед яких насамперед ті, які побудовані на врахуванні мовного 
лінгвістичного і навчального досвіду, в тому числі рідної мови, мови 
соціалізації, попередніх іноземних мов.  
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 
методики навчання другої іноземної мови у середній школі» є 
підготовка здобувачів вищої освіти у нових реаліях іншомовного 
навчання: тенденції до багатомовної освіти, урізноманітнення 
іншомовної пропозиції, збільшення кількості мов, пропонованих 
для вивчення, де першої переважно є англійська, ознайомити 
здобувачів вищої освіти з основними положеннями методики 
навчання другої іноземної мови після англійської, враховуючи 
елементи релевантної для цього дидактики багатомовності; 
засвоєння нових знань та умінь у сфері методики викладання 
іноземних мов у середній школі, що сприятиме набуттю аспірантами 
актуальних професійних компетентностей, залученні їх до 
наукового дослідництва, пошуків шляхів і напрямів удосконалення 
сучасної методики, творчого використання здобутих знань та вмінь 
у науково-педагогічній діяльності. 

  



Назва дисципліни Самоменеджметн 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
методики початкової та дошкільної освіти Бойко М.М. 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 
Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014.php 
Анотація дисципліни Метою вивчення курсу «Самоменеджмент» є оволодіння 

майбутніми менеджерами освіти технологією 
самоменеджменту для реалізації власних педагогічних ідей, 
побудови професійної кар’єри, підвищення ефективності 
діяльності працівників закладів освіти. Основними 
завданнями курсу є формування у здобувачів вмінь 
генерувати та реалізовувати ідеї менеджменту, оволодіти 
технологією цілетворення для підвищення фахового рівня, 
розвитку особистісного потенціалу. Застосовувати 
інструменти самоменеджменту, комунікативні технології  під 
час прийняття управлінських рішень та розв’язання 
професійних завдань. Навчитись працювати в команді, 
делегувати повноваження, використовувати методи тайм-
менеджменту для досягнення особистого, професійного 
успіху через самопізнання і самовдосконалення.  
 

 
 
  



 
Назва дисципліни Культура української наукової мови 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі доктор філологічних наук, професор 
Струганець Любов Василівна 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра української мови та методики її навчання 

Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/kultura_ukr_movy.pdf 

Анотація дисципліни Мовна якість наукової продукції суттєво впливає на її теоретичну і 
практичну цінність. Стилістично довершений науковий текст 
забезпечує засвоєння інформації, підтримує увагу читача або 
слухача, змінює погляди та переконання. Виробленню 
комунікативно досконалої наукової мови сприятиме курс «Культура 
української наукової мови». Мета дисципліни – 
удосконалити мовнокомунікативну компетентність здобувача 
наукового ступеня доктора філософії: 
- покращити вміння використовувати виражальні засоби української 
наукової мови для успішної презентації та обговорення результатів 
своєї наукової роботи в усній та писемній формі; 
- виробити здатність здійснювати комплексні дослідження на основі 
високого рівня володіння державною мовою, застосовуючи сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології; 
- розвинути комунікативну здатність до участі в роботі вітчизняних 
та міжнародних дослідницьких колективів, до викладацької 
діяльності в закладах вищої освіти. 
Предмет навчальної дисципліни – нормативний, комунікативний, 
етичний параметри наукової мови. 
 

 
  



 
Назва дисципліни Математичні та статистичні методи аналізу результатів 

педагогічного дослідження 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Громяк Мирон Іванович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра математики та методики її навчання 

Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/matemat.pdf 
Анотація дисципліни Програма навчальної дисципліни «Математичні та статистичні 

методи аналізу результатів педагогічного дослідження» 
складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 
доктора філософії спеціальності «014 Середня освіта». 
Основною формою вивчення курсу є лекційні та семінарські 
заняття. Засвоєння теоретичного лекційного матеріалу 
відбувається шляхом опрацювання рекомендованої основної 
літератури, під час роботи з інформаційними джерелами, 
підготовки до семінарських занять, виконання самостійної 
роботи, індивідуальної творчої роботи, виконання тестових 
завдань, ситуаційних завдань тощо. Аспіранти демонструють 
свої знання і навички під час дискусій, проведення фрагментів 
занять з теми, аналізу фрагментів, презентацій, виконання 
проблемних завдань. 
У процесі вивчення дисципліни «Математичні та статистичні 
методи аналізу результатів педагогічного дослідження» добувачі 
ступеня вищої освіти доктор філософії оволодівають 
необхідним обсягом знань про математичні та статистичні 
методи аналізу результатів педагогічного дослідження, що 
забезпечить формування здатності планувати, проводити 
дослідження навчальної успішності здобувачів освіти за 
допомогою статистичних методів та аналізувати результати 
проведених досліджень, здійснювати статистичну обробку 
результатів моніторингів, різного виду оцінювання тощо. 
Основу навчальної програми складають фундаментальні теорії 
вимірювань відомі як класична теорія тестів (Classical Test 
Theory) і теорія відповідей на завдання (Item Response Theory), 
які в умовах правильного застосування дозволять розв’язувати 
прикладні задачі з освітніх вимірювань до практично прийнятого 
вигляду – числа, графіка, обґрунтованого висновку, звіту із 
застосуванням до цього таблиць і довідників. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Математичні та 
татистичні методи аналізу результатів педагогічного 
дослідження» є:  



− підготувати аспіранта до розв’язання теоретико- практичних 
проблем середньої освіти; 
− виробити здатність створювати та оцінювати сучасне освітнє 
середовище для розв'язання практичних проблем іншомовної 
освіти в школі; 
− сформувати вміння здійснювати моніторинг проблем 
середньої освіти, систематизувати та інтерпретувати його 
результати; 
− допомогти здобувачу набути вміння планувати і здійснювати 
комплексні дослідження, зокрема і в міждисциплінарних 
галузях, на основі системного наукового світогляду із 
астосуванням сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій із дотриманням академічної доброчесності 
− сформувати здатність проводити оригінальні дослідження із 
використанням методологічного інструментарію, досягати 
наукових результатів, виконувати завдання з 
міждисциплінарних досліджень в галузі методики викладання; 
оцінювати процес і результат виконаної роботи, розробляти та 
впроваджувати програми забезпечення якості методики 
викладання іноземних мов у середній освіті; 
− формування рівня знань, умінь, навичок, необхідного в 
освітньо-фаховій і науковій діяльності. 

 
  



 
Назва дисципліни Формування у школяра умінь ХХІ ст. засобами іноземної мови 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Левчик Ірина Юріївна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/form_uminj.pdf 

Анотація дисципліни За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в 
найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 
впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 
працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 
середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Нові вимоги 
до освіти школярів сприяли виокремленню ключових 
компетентностей та наскрізних умінь, які закладені в Державний 
стандарт базової середньої освіти, який базується на 
«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європейського 
Союзу щодо формування ключових компетентностей освіти 
впродовж життя». 
Навчальна дисципліна «Формування у школяра умінь ХХІ ст. 
засобами іноземної мови» є одним із вибіркових компонентів 
професійної підготовки, що забезпечують отримання комплексу 
професійних знань здобувачів третього освітньо-наукового рівня, 
галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» за спеціальністю 014 «Середня 
освіта». 
Метою навчальної дисципліни «Формування у школяра умінь ХХІ 
ст. засобами іноземної мови» є набуття компетентностей, 
необхідних для викладання іноземних мов у сучасних закладах 
середньої освіти; формування знань, умінь, навичок, необхідних в 
освітньо-фаховій і науковій діяльності; удосконалення здатності 
аспірантів формувати базові уміння школярів ХХІ ст. засобами 
іноземної мови, що сприятиме їх подільшій самореалізації в 
професійній сфері; розвиток креативних здібностей та 
удосконалення професійної майстерності. 
 

 
  



 
Назва дисципліни Новітні технології та методики та навчання іноземних мов 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент 
Олендр Тетяна Михайлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/novitni_m.pdf 
Анотація дисципліни Програма вивчення навчальної дисципліни «Новітні методики та 

технології навчання іноземних мов» складена відповідно до 
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 
спеціальності 014 Середня освіта». 
У процесі вивчення дисципліни «Новітні методики та технології 
навчання іноземних мов» здобувачі наукового ступеня доктора 
філософії оволодівають необхідним обсягом знань про актуальні 
та сучасні методики та технології навчання іноземних мов у 
закладах середньої освіти. 
Мета дисципліни сформувати у здобувача ступеня доктора 
філософії компетентності, що дають змогу: на основі глибокого 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 
професійної практики розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
освіти, зокрема методики навчання іноземних мов; здійснювати 
самостійну науково-дослідницьку, науково організаційну, 
педагогічно-організаційну та практичну діяльність у закладах 
вищої освіти і науково-дослідних установах; підготувати власне 
дослідження за спеціальністю середня освіта, результати якого 
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення,з 
публічним його захистом. Поглибити знання про новітні методики 
та технології навчання іноземних мов структуру та зміст 
навчально-стратегічної компетентності, зокрема про 
психологічні, лінгвістичні, лінгвокультурні передумови її 
формування. Застосувати методи сучасних освітніх технологій 
(інтерактивних, критичного мислення, проєктних, портфоліо, 
тренінгових, проблемного навчання, імітаційно-ігрових, кейс-
стаді тощо) для продуктивного оволодіння здобувачами 
різнорівневими компетентностями, що забезпечують особистісно-
зорієнтований підхід і розвиток мислення у здобувачів. 
Застосувати технології навчального проєктування з парним або 
груповим виконанням проєктів та їх захистом в умовах широкої 
групової дискусії. Сформувати здатність застосовувати знання 
про формування навчально-стратегічної компетентності в 
розробці новітніх методик навчання іноземних мов. 

 



 
Назва дисципліни Інтегроване навчання у середній школі в умовах 

дистанційної/змішаної освіти 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Олендр Тетяна Михайлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/intehr_navchannja.pdf 

Анотація дисципліни Навчальна дисципліна «Інтегроване навчання у середній школі в 
умовах дистанційної/змішаної освіти» є одним із освітніх 
компонентів, що забезпечують отримання комплексу професійних 
знань майбутніх докторів філософії. Реформування сучасної освіти 
полягає у подоланні ізольованого викладання навчальних предметів 
і створенні нових навчальних програм, де освітній процес доцільно 
орієнтувати на розвивально-продуктивний 
інтегративний підхід. Інтегроване навчання є важливим 
досягненням дидактики, адже за умови його успішного 
методичного впровадження втілюється мета якісної освіти. 
Дистанційне навчання, яке передбачає індивідуалізований процес 
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 
людини, стало викликом для всіх учасників освітнього процесу в 
частині організації якісного навчання з використанням цифрових 
технологій і мотивації учнів. 
Мета курсу ― підготувати здобувачів наукового ступеня доктор 
філософії до розв’язання теоретико-практичних проблем середньої 
освіти; забезпечити набуття компетентностей, необхідних для 
викладання іноземних мов у сучасних закладах середньої 
освіти; сформувати знання, уміння, навички, необхідні в освітньо-
фаховій і науковій діяльності; сформувати в аспірантів системні 
знання про особливості організації та методологію інтегрованого 
навчання в умовах дистанційної/змішаної освіти, а також навичок 
підбору інструментарію дистанційного навчання, розробки 
фрагментів сучасних дистанційних уроків, оцінювання й контролю 
навчальних досягнень учнів, з метою використання у наукових 
розвідках. 

 
  



 
Назва дисципліни Використання технології е-learning у середній школі 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Левчик Ірина Юріївна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр 
викладання 

4 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма 
підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/vykorystannja.pdf 

Анотація 
дисципліни 

Курс «Використання технології е-learning у середній школі» є 
однією із вибіркових дисциплін, складений із урахуванням 
вимог Освітньо-наукової (академічної) програми, що 
зорієнтована на підготовку фахівців третього освітньо-
наукового рівня, галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» за 
спеціальністю 014 «Середня освіта» доктор філософії (PhD); 
доктор філософії з середньої освіти у галузі освіти, науковців з 
теорії і практики навчання іноземних мов.  
Сучасна система освіти все більше набуває якостей мобільності 
та відкритості. Технологічною основою вказаних тенденцій є 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) навчання, 
серед яких провідне місце посідають технології електронного, 
дистанційного та мобільного навчання. У сучасному світі, де 
основний акцент робиться на комп’ютерні технології, все 
більшим попитом користується електронне навчання. Для 
успішного керування процесами організації та управління 
електронним навчанням необхідно постійно слідкувати за 
тенденціями в розвитку інформаційних технологій та змінами 
акцентів в електронному навчання. Майбутні науковці мають 
бути здатними планувати і здійснювати комплексні 
дослідження, зокрема і в міждисциплінарних галузях, на основі 
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій із дотриманням 
академічної доброчесності.  
Метою навчальної дисципліни «Використання технології е-
learning у середній школі» є удосконалення знань та навичок 
аспірантів щодо використання технології е-learning задля 
ефективного вивчення іноземної мови у середній школі, що 
сприятиме їх подальшій самореалізації в професійній сфері, 
сприятиме розвитку креативних здібностей та удосконаленню 
професійної майстерності.  

 



Назва дисципліни Еклектизм у методиці навчання іноземних мов 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Олендр Тетяна Михайлівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/eklektyzm.pdf 
Анотація дисципліни У навчальних планах ОНП «Середня освіта» дисципліна 

«Еклектизм у методиці навчання іноземних мов» є 
вибірковою, що має забезпечити формування необхідних 
теоретичних знань та практичних умінь майбутніх фахівців 
у сфері освіти. У курсі «Еклектизм у методиці навчання 
іноземних мов» розглядаються методи навчання 
іноземних мов в ЗЗСО: класичні (традиційні) та 
нетрадиційні (креативні), їх класифікація та 
органічне поєднання. Методи навчання іноземних мов у 
середній школі, націлені на досягнення очікуваних 
результатів і залежать від певних обставин й умов 
здійснення навчального процесу. Вибір методів навчання та 
їх раціональна еклектика ґрунтується на науково-
теоретичній та методичній підготовці вчителя; досконалості 
змісту навчання; підготовленості учнів; матеріально-
технічному забезпеченні викладання навчального предмета. 
Мета курсу – підготувати здобувачів наукового ступеня 
доктор філософії до розв’язання теоретико-практичних 
проблем середньої освіти; сформувати у них системні 
знання про комплекс методів навчання іноземних мов у 
ЗЗСО та можливості їх поєднання, а також вказати шляхи 
застосування такої еклектики у процесі викладання 
іноземних мов у закладах середньої освіти; забезпечити 
набуття компетентностей, необхідних для викладання 
дисциплін з методики викладання іноземних мов у сучасних 
закладах середньої освіти; поглибити знання, уміння, 
навички, необхідні в освітньо-фаховій і науковій діяльності; 
використовувати результати ОК для проведення наукових 
досліджень. 

 
  



 
Назва дисципліни Вчитель іноземних мов Нової української школи 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі доктор педагогічних наук, професор 
Сокол Мар’яна Олегівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2021-2022 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014.php 
Анотація дисципліни Програма вивчення навчальної дисципліни «Вчитель 

іноземних мов Нової української школи» складена 
відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 
доктора філософії спеціальності «014 Середня освіта». 
Основною формою вивчення курсу є лекційні та 
семінарські заняття. Засвоєння теоретичного лекційного 
матеріалу відбувається шляхом опрацювання 
рекомендованої основної літератури, під час роботи з 
інформаційними джерелами, підготовки до семінарських 
занять, виконання самостійної роботи, індивідуальної 
творчої роботи, виконання тестових завдань, 
ситуаційних завдань тощо. Аспіранти демонструють свої 
знання і навички під час дискусій, проведення 
фрагментів занять з теми, аналізу фрагментів, 
презентацій, виконання проблемних завдань. 
У процесі вивчення дисципліни «Вчитель іноземних мов 
Нової української школи» здобувачі наукового ступеня 
доктора філософії оволодівають необхідним обсягом 
знань про актуальні проблеми теорії і методичної 
практики викладання іноземних мов у закладах 
середньої освіти. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Вчитель 
іноземних мов Нової української школи» є: сформувати 
у здобувача ступеня доктора філософії компетентності, 
що дають змогу на основі глибокого переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі освіти, зокрема методики викладання 
іноземних мов; здійснювати самостійну науково-
дослідницьку, науково-організаційну, педагогічно-
організаційну та практичну діяльність у закладах вищої 
освіти і науково-дослідних установах; підготувати 
власне дослідження за спеціальністю середня освіта, 
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення з публічним його захистом. 



 
Назва дисципліни Альтернативні методи оцінювання рівня сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 
Освітня програма Освітньо-наукова програма: «Середня освіта» 

Спеціальність 014 Середня освіта 
Рівень вищої 

освіти 
третій (освітньо-науковий рівень) 

Викладачі кандидат педагогічних наук, доцент  
Нацюк Мар’яна Богданівна 

Мова викладання українська, англійська 
Кафедра кафедра англійської філології та методики навчання англійської 

мови 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр 
викладання 

4 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма 
підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/014/alternat_metody.pdf 

Анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Альтернативні методи оцінювання рівня 
сформованості іншомовної комунікативної компетентності 
учнів» спрямований на ознайомлення аспірантів з методами 
самооцінювання та взаємооцінювання і на формування у них 
вмінь здійснювати оцінювання рівня сформрованості 
складових іншомовної компетентності альтернативними 
способами. 
Мета дисципліни – удосконалити здатність здійснювати й 
організовувати об’єктивний контроль у галузі середньої освіти: 
− поглибити знання в галузі оцінювання, зокрема про критерії 
об’єктивності та валідності завдань для контролю; 
− розвинути знання аспірантів про методи, прийоми і техніки 
оцінювання альтернативними 
способами, зокрема самооцінюванням і взаємоцінюванням; 
− сформувати здатність аналізувати доцільність застосування 
альтернативних методів оцінювання, 
усвідомлюючи їх переваги й недоліки; 
− сформувати здатність планувати й організовувати 
самооцінювання та взаємооцінювання рівня 
сформованості іншомовної комунікативної компетентності; 
− розвинути здатність використовувати знання про альтернативні 
методи оцінювання в розробці 
новітніх методик навчання іноземних мов й організації 
експерименту. 
Предмет навчальної дисципліни – альтернативні методи 
оцінювання. 

 
 
 


