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Опис дисципліни 

Курс «Альтернативні методи оцінювання рівня сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності» 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 :  

− 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. 

 

Навчальний контент 

Години Теми Результати навчання Завдання 

лекції прак-

тичні 

самос-

тійна 

робота 

2 4 14 Тема 1. Роль  

альтернативних та 

традиційних 

методів 

оцінювання у 

сучасних 

методичних 

дослідженнях 

Знати основні засади 

оцінювання, критерії 

об’єктивності та валідності.  

 Осмислювати роль і місце 

альтернативних та 

традиційних методів 

оцінювання.  

Вміти визначати теоретичну і 

Питання для 

обговорення,  

презентації. 
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практичну цінність методів 

оцінювання. 

 

4 4 16 Тема 2. Прийоми і 

техніки 

альтернативного 

оцінювання.  

Знати результативні прийоми 

і техніки самооцінювання і 

взаємооцінювання. 

Усвідомлювати переваги й 

недоліки використання 

альтернативних методів 

оцінювання.  

Вміти аналізувати 

доцільність використання 

альтернативних методів 

оцінювання. 

 

Питання для 

обговорення, 

кейси. 

2 4 16 Тема 3. 

Використання 

інформаційних 

технологій для 

оцінювання 

альтернативним 

способом. 

Знати можливості 

інформаційних технологій 

для оцінювання 

альтернативним способом. 

Вміти доцільно 

використовувати 

інформаційні технології в 

оцінюванні.  

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси. 

4 6 18 Тема 4. Методи 

альтернативного 

оцінювання рівня 

сформованості 

лексичної та 

граматичної 

компетентності. 

Вміти аналізувати, підбирати 

оптимальні методи 

самооцінювання й 

взаємооцінювання рівня 

сформованості лексичної та 

граматичної 

компетентностей. 

Вміти розробляти завдання 

для оцінювання рівня 

сформованості граматичної 

та лексичної 

компетентностей   

альтернативними способами. 

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси, 

розробки 

завдань для 

оцінювання 

4 6 18 Тема 5. Методи 

альтернативного 

оцінювання рівня 

сформованості 

компетентності в 

аудіюванні і 

читанні. 

Вміти аналізувати, підбирати 

оптимальні методи 

самооцінювання й 

взаємооцінювання рівня 

сформованості 

компетентностей в 

аудіюванні та читанні. 

Вміти розробляти завдання 

для оцінювання рівня 

сформованості 

компетентностей в 

аудіюванні і читанні 

альтернативними способами.  

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси, 

розробки 

завдань для 

оцінювання 

 

 

4 6 18 Тема 6. Методи 

альтернативного 

оцінювання рівня 

сформованості 

компетентності в 

Вміти аналізувати, підбирати 

оптимальні методи 

самооцінювання й 

взаємооцінювання рівня 

сформованості 

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси, 

розробки 



говорінні і письмі. компетентностей в говорінні 

і письмі. 

Вміти розробляти завдання 

для оцінювання рівня 

сформованості 

компетентностей в говорінні 

та письмі альтернативними 

способами. 

завдань для 

оцінювання.  

20 30 100 Всього 150 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здано з порушенням термінів 

без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Перескладання модуля відбувається за наявності поважних 

причин.  

● Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи викладач  перевіряє на 

наявність плагіату і допускає до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 

20%. Списування під час контрольних заходів заборонено (у т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволено використовувати лише під час онлайн- 

тестування (наприклад, у програмі MOODLE). 

https://www.scribd.com/doc/78467061/Fundamentals-of-Language-Assessment-Manual-by-Coombe-and-Hubley
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http://dx.doi.org/10.1080/00405840802577569
http://dx.doi.org/10.1007/0-306-48125-1_4


● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

освітнього процесу. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

участь в представленні соціального проєкту) навчання може відбуватися в онлайн-формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Тема 1 10 

Тема 2 10 

Тема 3 10 

Тема 4 10 

Тема 5 10 

Тема 6 10 

ІНДЗ (розробка завдань для оцінювання) 30 

Підсумковий контроль (теми 1-6)  10 

 


