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Анотація дисципліни 

Дисципліна «Науково-методичні основи розробки навчальних матеріалів для вивчення 

іноземних мов» спрямована на підготовку висококваліфікованого викладача вищої школи, 

спроможного аналізувати, обирати, створювати ефективні матеріали для навчання і вивчення 

іноземних мов. 

 Мета дисципліни «Науково-методичні основи розробки навчальних матеріалів для 

вивчення іноземних мов» - удосконалити професійно орієнтовану компетентність викладача 

іноземних мов: 

- поглибити знання про фактори, що зумовлюють створення і застосування матеріалів 

для навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних 

мов, роль і функції навчальних матеріалів; 

- розвинути уміння аналізувати й оцінювати навчальні матеріали і обирати їх для 

конкретних умов навчання на основі проведеного аналізу; 

- сформувати здатність створювати сучасні навчальні матеріали. 

Предмет навчальної дисципліни – оцінювання, адаптація і розробка навчальних матеріалів 

для вивчення ноземних мов. 

 

Організація навчання (структура курсу) 

 

Години Теми Результати навчання Завдання 

лекції прак-

тичні 

самос-

тійна 

робота 

4 6 15 Тема 1. Матеріали для 

навчання і вивчення 

іноземних мов. 

  

 

Знати основні фактори, 

що впливають на 

створення і застосування 

навчальних матеріалів з 

іноземних мов. Розуміти 

Питання для 

обговорення. 
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вплив зовнішніх 

чинників на вибір 

навчальних матеріалів. 

Вміти визначати роль і 

функції навчальних 

матеріалів у процесі 

формування іншомовної 

комунікативної 

компетентності. 

4 6 15 Тема 2. Науково і 

практично-

спрямований аналіз 

навчальних матеріалів.  

 

Знати моделі та критерії 

аналізу навчальних 

матеріалів. 

Розуміти необхідність 

розробки критеріїв 

аналізу навчальних 

матеріалів відповідно до 

умов навчання. Уміти 

критично аналізувати 

методичні класифікації 

навчальних матеріалів. 

Питання для 

обговорення, 

презентації.   

4 6 20 Тема 3. Особливості 

сучасних підручників / 

НМК для навчання 

іноземних мов. 

Уміти під час аналізу 

визначати 

комунікативно-

когнітивну і 

міжкультурну 

спрямованість сучасних 

матеріалів для вивчення 

і навчання іноземних 

мов. 

Питання для 

обговорення,  

презентації. 

4 6 20 Тема 4. Розробка 

сучасного підручника / 

НМК / посібника з 

іноземної мови для 

вищої школи. 

Знати вимоги до 

сучасних НМК для 

навчання іноземних мов 

у вищій щколі. Вміти 

розробляти підручник / 

навчально-методичний 

посібник з урахуванням 

умов навчання. Уміти 

моделювати в 

підручниках / НМК 

основні елементи 

системи навчання. Знати 

принципи проектування 

та укладання 

підручників. 

Питання для 

обговорення,  

презентації 

розробок 

навчальних 

матеріалів. 

4 6 30 Тема 5. Створення 

студентоцентрованих 

навчальних матеріалів.  

 

Розуміти необхідність 

адаптації і доповнення 

навчальних матеріалів. 

Знати основні прийоми 

доповнення і адаптації. 

Вміти створювати 

локалізовані навчальні 

матеріали. 

Питання для 

обговорення, 

презентації 

розробок 

навчальних 

матеріалів. 

20 30 100 Всього: 150 
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Політика курсу 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, здані несвоєчасно без поважних 

причин, будуть оцінені меншою кількістю балів (75% від можливої максимальної кількості 

балів за певний вид діяльності). За наявності поважних причин дозволяється перескладання 

модулів. 

● Політика щодо академічної доброчесності: Заборонено списувати під час виконання 

контрольних робіт (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Дозволяється 

використовувати мобільні пристрої лише під час он-лайн тестування та підготовки 

практичних завдань в процесі заняття. Письмові завдання перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту, якщо виявлено не більше 20% коректних текстових 

запозичень.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування, відрядження) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Теми 1-5: усне опитування, презентації 50 

ІНДЗ (теми 1-5): розробка навчальних матеріалів за 

темою дослідження  

30 

Залік (теми 1-5) – підсумковий тест  20 

Всього 100 

 


