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Опис дисципліни 
 

Курс «Інтегроване формування професійно орієнтованої іншомовної 

комунікативної компетентності» розрахований на формування в аспірантів  глибоких 

знань у сфері інтегрованої професійної діяльності з залученням ефективних технологій. 

Мета дисципліни – удосконалити здатність до взаємопов’язаного формування 

професійної та іншомовної комунікативної компетентностей:  

− поглибити знання в галузі професійної діяльності; 

− розвинути знання аспірантів про підходи, цілі, зміст, принципи, етапи 

інтегрованого  формування іншомовної комунікативної компетентності;  

− сформувати здатність застосовувати інноваційні освітні та інформаційні технології 

в професійній діяльності; 

− сформувати здатність розробляти системи вправ та створювати моделі 

інтегрованого формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної 

компетентності в аспекті останніх досягнень в педагогіці та методиці навчання іноземних 

мов. 

Предмет навчальної дисципліни – професійно орієнтована іншомовна комунікативна 

компетентності. 

 

Навчальний контент 
 

Години Теми Результати навчання Завдання 

лекції прак-

тичні 

самос-

тійна 

робота 

4 6 20 Тема 1. Теоретичні 

основи 

формування 

професійної 

компетентності 

Знати педагогічні і 

філософські засади 

формування професійної 

компетентності. 

 Усвідомлювати 

Питання для 

обговорення,  

презентації, 

кейси. 
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майбутніх учителів 

англійської мови 

психолінгвістичні аспекти 

формування професійної 

компетентності. 

Вміти аналізувати теоретичні 

засади формування 

професійної компетентності 

для наукової діяльності. 

   

4 6 20 Тема 2. Методичні 

передумови 

інтегрованого 

формування 

професійно 

орієнтованої 

іншомовної 

компетентності. 

Знати основні підходи до  

інтегрованого формування 

професійної та 

комунікативних 

компетентностей. 

Усвідомлювати цілі, зміст, 

принципи інтегрованого 

формування 

компетентностей.  

Вміти аналізувати методичні 

аспекти інтегрованого 

формування іншомовної 

компетентності у наукових 

дослідженнях. 

 

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси. 

4 6 15 Тема 3. 

Використання  

сучасних освітніх 

технологій для 

інтегрованого 

формування 

професійно 

орієнтованої 

іншомовної 

комунікативної 

компетентності. 

Знати можливості освітніх  

технологій для інтегрованого 

формування 

компетентностей. 

Усвідомлювати педагогічні 

передумови використання 

освітніх технологій. 

Вміти використовувати 

освітні технології в 

інтегрованому формуванні 

компетентностей.  

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

розробки 

завдань 

4 6 15 Тема 4. 

Використання 

інформаційних 

технологій для 

інтегрованого 

формування 

професійно 

орієнтованої 

іншомовної 

комунікативної 

компетентності. 

Знати педагогічні засади 

використання інформаційних  

технологій для інтегрованого 

формування 

компетентностей. 

Усвідомлювати переваги й 

недоліки використання 

інформаційних технологій 

для професійної діяльності. 

Вміти використовувати 

інформаційні технології в 

інтегрованому формуванні 

компетентностей. 

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

розробки 

завдань 

4 6 30 Тема 5. Методика 

інтегрованого 

формування 

професійно 

орієнтованої 

іншомовної 

комунікативної 

Знати етапи інтегрованого 

формування професійно 

орієнтованої іншомовної 

комунікативної 

компетентності. 

Вміти розробляти системи 

вправ для інтегрованого 

Питання для 

обговорення, 

презентації, 

кейси, 

розробки 

завдань та 

створення 



компетентності формування професійно 

орієнтованої іншомовної 

комунікативної 

компетентності 

Вміти створювати 

інноваційну модель 

інтегрованого формування 

професійно орієнтованої 

іншомовної комунікативної 

компетентності.  

 

моделей  

 

 

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). 

● 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 

ІНДЗ (розробка завдань для оцінювання) 35 

Підсумковий контроль (теми 1-5)  15 

 


