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Опис дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукового дослідження з 

методики навчання іноземних мов» є: формування в здобувачів здатності до реалізації 

наукового дослідження в галузі методики навчання іноземних мов, приймати незалежні 

рішення стосовно власного дослідження, усвідомлювати логіку дослідницького процесу, 

використовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження для реалізації цілей наукового 

пошуку. Курс спрямований на розвиток творчого методичного мислення здобувачів, яке 

допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних та дослідницьких задач і передбачає 

тісний зв'язок теорії з практикою. На лекційних та практичних заняттях передбачено 

ознайомлення як з теоретичними засадами дослідження з методики навчання іноземних мов, 

так і з технологіями його реалізації.  

 

Навчальний контент 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади реалізації  дослідження  з  

методики навчання іноземних мов 

2/2 1.Організація, планування 

та прогнозування 

результатів наукового 

дослідження з методики 

навчання іноземних мов 

Усвідомлювати логіку наукового 

процесу, вміти організовувати, 

планувати та прогнозувати 

результати наукового дослідження  

ІНДЗ, кейси 

2/2 2.Методи дослідження Знати методи дослідження, які ІНДЗ, презентація 
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використовуються у методиці 

навчання іноземних мов, вміти 

підбирати та використовувати 

методи дослідження  

2/2 3.Лінгвістичні засади 

сучасних досліджень у 

світлі теорії лінгвістичних 

учень 

Розуміти роль лінгвістичних засад 

дослідження, вміти аналізувати 

лінгвістичні засади дослідження  

кейси, ІНДЗ, 

питання для 

обговорення 

2/2 4.Дидактичні передумови 

реалізації сучасних 

досліджень 

Розуміти роль дидактичних та 

передумов для реалізації 

дослідження, вміти аналізувати 

дидактичні передумови 

дослідження 

кейси, ІНДЗ, 

питання для 

обговорення 

2/2 5.Методичні передумови 

реалізації сучасних 

досліджень 

Розуміти роль методичних 

передумов для реалізації 

дослідження, вміти аналізувати 

дидактичні передумови 

дослідження 

кейси, ІНДЗ, 

питання для 

обговорення 

2/2 6.Психолінгвістичні 

особливості процесів 

оволодіння мовою та їх 

роль у процесі проведення 

наукового дослідження 

Знати психолінгвістичні 

особливості процесів оволодіння 

мовою, усвідомлювати їх роль у 

процесі проведення наукового 

дослідження, вміти аналізувати 

психолінгвістичні особливості 

процесів оволодіння мовою 

кейси, ІНДЗ, 

питання для 

обговорення 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології реалізації дослідження з  

методики навчання іноземних мов 

2/2 Технологія реалізації 

психологічного 

тестування 

Знати технологію реалізації 

психологічного тестування, вміти 

використовувати психологічне 

тестування в процесі дослідження 

 ІНДЗ, питання 

для обговорення 

2/4 Технологія реалізації 

мовного тестування 

Знати технологію реалізації 

мовного тестування, вміти 

здійснювати мовне тестування в 

процесі дослідження 

кейси, ІНДЗ, 

питання для 

обговорення 

2/8 Технологія розробки 

методики формування 

цільових компетентностей 

Розуміти технологію розробки 

методики формування цільових 

компетентностей, вміти планувати 

хід розробки методики 

формування цільової 

компетентності.  

кейси, ІНДЗ, 

питання для 

обговорення 

2/4 Технологія реалізації 

методичного 

експерименту 

Знати технологію реалізації 

методичного експерименту та його 

оформлення, вміти планувати 

методичний експеримент, 

здійснювати математичну обробку 

результатів 

ІНДЗ, тест 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються меншою кількістю балів (75% від можливої 

максимальної кількості балів за певний вид діяльності балів). Перескладання модулів 

відбувається за наявності поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних заходів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час підготовки практичних завдань в процесі заняття. Виконані 

завдання (проекти) перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

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

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-6)  усне опитування, завдання 30 

Модуль 2 (теми 7-10) усне опитування, завдання 30 

ІНДЗ (теми 1-10)  20 

Підсумкове тестування (теми 1-10) – тести, завдання   20 
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