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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 

 

 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки  

Спеціалізація/ Освітньо- 

наукова програма: 

011.00.01 Педагогіка 

вищої школи 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Загальна кількість 

годин – 120 
 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 
102 

Вид контролю – 
екзамен 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Сучасний розвиток 

суспільних відносин висуває нові виклики перед системою освіти України, 

серед яких важливе місце займає підготовка кваліфіковано професіонала, 

який зможе ефективно реалізовувати свій потенціал. Стратегія розвитку 

освіти повинна враховувати ці виклики, щоб залишатися рушійною силою 

розвитку суспільства в цілому. Тому  важливе значення набуває міжнародний 

обмін досвідом та вивчення передових освітніх технологій у галузі  

педагогіки. Без знання іноземної мови інтеграція у міжнародний фаховий 

простір неможлива. Таким чином, реформування вищої освіти, процеси 

євроінтеграції, якість підготовки кадрів, підвищення їх професійної 

компетентності і зумовлюють актуальність вивчення навчальної дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» у системі підготовки 

магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Предметом вивчення курсу є іноземна мова, у обсязі, який забезпечує 

спілкування із закордонними фахівцями. 

Метою навчальної дисципліни є: забезпечення слухачів 

комунікативними іншомовними навичками, які  забезпечуватимуть 

необхідну для фахівців комунікативну спроможність у сферах професійного 

та наукового спілкування в усній та письмовій формах; формування вмінь та 

навичок перекладу оригінальної професійної літератури та самостійної 

роботи з іноземними професійними джерелами, розвиток навичок усного 

спілкування у професійній сфері. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у 

магістрантів навичок читання, аудіювання, мовлення, письма, інтеракції у 

галузі педагогіки; удосконаленні й подальших розвиток знань, навичок і 

вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, та їх 

активізація для ведення професійної наукової діяльності. Реалізація у власній 

професійній діяльності основних напрямів системного світогляду та 

загального культурного кругозору, уміння враховувати кроскультурні 

особливості спілкуватись іноземною мовою у міжнародній взаємодії і в 

практичній діяльності педагога. 

Презентація та обговорення наукових та прикладних проблем 

педагогіки іноземною мовою. 

Усне і письмове обговорення питань педагогіки іноземною мовою, 

представлення в усній та письмовій формі результати досліджень, звіти, а 

також повне розуміння іншомовних наукових текстів в галузі педагогіки. 

Дисципліна забезпечує набуття студентами програмниих 

компетентностей: 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення 

задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й 

педагогіки. 

СК4. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з 

питань освітньої політики та інновацій в освіті.  

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах.  

Результати навчання: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, 

презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів. 
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РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Higher School Pedagogy 

 

Topic 1. Subject, tasks, main categories of higher school pedagogy 

The subject of higher school pedagogy. The main functions and tasks of 

higher school pedagogy. The main categories of higher school pedagogy. Higher 

schools as pedagogical systems 

 

Topic 2. Teacher of higher education as an organizer of the educational 

process 

Features of the teacher's activity in a higher education institution. Teaching 

functions, rights and responsibilities at the university. Leading activities of a 

teacher of higher education. Psychological hierarchy of pedagogical activity. 

Pedagogical professionalism of a teacher of higher education. The role of 

educators' culture in the formation of a democratic state and the development of 

the country. General and pedagogical culture of a teacher of higher education. 

 

Topic 3. The student as an object-subject of pedagogical activity 

Students as a social group. Rights and responsibilities of university students. 

Psychological features of senior adolescence. Adaptation of students in higher 

education 

Topic 4. Organization of educational work in higher education 

The purpose and objectives of education in higher education. Areas of 

education of students during their studies and in the process of extracurricular 

activities. Educational work in the academic group. Significance and functions of 

the curator of the academic group. Forms of extracurricular work with students. 

 

Topic 5. Didactics of high school. Modern technologies in education 

Didactics of higher school, the main categories of didactics. Regularities and 

principles of organization of education in a higher education institution. Models of 

education. Methods and forms of organization of the educational process in higher 
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education. Modern systems of education in HEI. The essence and classification of 

pedagogical technologies. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Н
о

м
ер

 

те
м

и
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість  

годин 
Балів 

(max) 

лк. лаб. пр. СР  

Змістовній модуль 1 «Higher School Pedagogy» 

1 Лекція 1 The subject of higher school 

pedagogy 

2    1 

Практичне 

заняття 1 

The main functions and tasks of 

higher school pedagogy 

  2  12 

Самостійна 

робота 1 

The main categories of higher 

school pedagogy. Higher schools 

as pedagogical systems 

   20 5 

1 Лекція 2 Features of the teacher's activity 

in a higher education institution. 

2    1 

Практичне 

заняття 2 

Teaching functions, rights and 

responsibilities at the university. 

Leading activities of a teacher of 

higher education. Psychological 

hierarchy of pedagogical activity. 

  2  12 

Самостійна 

робота 2 

Pedagogical professionalism of a 

teacher of higher education. The 

role of educators' culture in the 

formation of a democratic state 

and the development of the 

country. General and pedagogical 

culture of a teacher of higher 

education. 

   20 5 

2 Практичне 

заняття 3 

Students as a social group. Rights 

and responsibilities of university 

students. 

  2  12 

Самостійна 

робота 3 

Psychological features of senior 

adolescence. Adaptation of 

students in higher education 

   22 6 

2 Лекція 4 The purpose and objectives of 

education in higher education. 

2    1 

Практичне 

заняття 4 

Areas of education of students 

during their studies and in the 

process of extracurricular 

activities. 

  2  12 

Самостійна Educational work in the academic    20 5 
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робота 4 group. Significance and functions 

of the curator of the academic 

group. Forms of extracurricular 

work with students. 

3 Лекція 5 Didactics of higher school, the 

main categories of didactics. 

2    1 

 Практичне 

заняття 5 

Regularities and principles of 

organization of education in a 

higher education institution. 

Models of education. 

  2  12 

 Самостійна 

робота 5 

Methods and forms of 

organization of the educational 

process in higher education. 

Modern systems of education in 

HEI. The essence and 

classification of pedagogical 

technologies. 

   20 5 

 ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовний модуль 1 – 120 год. 8 - 10 102 35 

Екзамен  

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

5. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 18 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 74 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 74 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проектів з актуальних проблем педагогіки вищої 

школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсумкового (екзамен) 

контролю знань. 

Перелік питань для самостійного опрацювання: 

- The main categories of higher school pedagogy.  

- Higher schools as pedagogical systems. 

- Pedagogical professionalism of a teacher of higher education.  
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- The role of educators' culture in the formation of a democratic state and the 

development of the country.  

- General and pedagogical culture of a teacher of higher education. 

- Psychological features of senior adolescence.  

- Adaptation of students in higher education 

- Educational work in the academic group.  

- Significance and functions of the curator of the academic group.  

- Forms of extracurricular work with students. 

- Methods and forms of organization of the educational process in higher 

education. Modern systems of education in HEI.  

- The essence and classification of pedagogical technologies. 

 

6. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Іноземна мова професійно 

госпрямування» використовуються проблемні методи навчання, метод 

критичного аналізу, методи оцінки і синтезу комплексних ідей, інтерактивні 

методи (інтерактивні лекції / практичні заняття, робота у парах і малих 

групах), дистанційні методи, мультимедійний метод (презентація), 

неімітаційні методи (кейс-стаді, навчальні дискусії). 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

- мультимедійна презентація; 

- дискусійне обговорення проблемних питань.  

На практичних заняттях застосовуються: 

- ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

- спільне навчання (робота у парах і малих групах). 

7. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі усного опитування на письмового тестування за 

змістовим модулем. На практичних заняттях оцінюється активна участь в 

обговоренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – екзамен. 

8. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

здобувача при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з 

навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою  програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
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літературних джерелах; 

- вміння презентувати себе і власні результати наукового дослідження; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння демонструвати комунікативні навички володіння іноземною 

мовою при спілкування на професійні теми; 

- вміння готувати та проводити презентації та семінари. 

 Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 100-

бальною шкалою (табл. 8.1, 8.2). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 

кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за 

критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам, які виконали 

всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни і набрали за результатами  поточного та підсумкового контролів 

не менше 60 балів. 

Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни  складається з 

рейтингу з навчальної роботи – 70 балів та рейтингу з атестації – 30 балів. 

Таким чином, на оцінювання засвоєння змістового модуля передбачається 70 

балів. Рейтингові оцінки із змістових модулів, як і рейтинг з атестації, теж 

обчислюються за 100-бальною шкалою. 

Таблиця 8.1 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 4 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

26 

Тестування за змістовим модулем 10 

Екзамен 30 

Всього 100 
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Таблиця 8.2 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

9. Рекомендована література 

ОСНОВНА 

 

1. Тучина Н.В. A Way to Success: English for University students. Year I 

(Students’ Book) / Н.В.Тучина, І.В. Жарковська, Н.О. Зайцева та ін.; 

Худож.- оформлювач О.С. Юхтман. Харків: Фоліо, 2015. 336 с.  

2. Gough C. English Vocabulary Organiser. 100 topics for self-study / C. 

Gough. Heinle, Cengage Learning, 2015. 220 p.  

3. Murphy Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and 

practice book for elementrary students, with answers / R. Murphy.  New 

York: Cambridge University Press. 2017. 319 p.  

4. Pye G. Vocabulary in practice 4. Intermidiate / G.Pye – Cambridge 

University Press, 2019.  78 p.  

5. 5. Pye G. Vocabulary in practice 3. Pre-Intermidiate / G. Pye Cambridge 

University Press, 20013. 80 p.  

6. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. К.:Либідь, 2008. 560 с. 

7. Вища освіта в Україні: порядок денний реформ / За заг. ред. Є. Б. 

Ніколаєва.  Київ: Представництво Фонду Конрада Аденауера, 2017.  61 

с 
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8. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.]. К.: Центр 

учбової літератури, 2009. 472 с. 

9. Педагогіка вищої школи: [Навч. посіб.] / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. 

К.: Знання, 2017. 495 с. 

10. Тараненко Г.Г. Методика викладання у вищому навчальному закладі: 

навчально-методичний посібник. Мелітополь: ФОП  Однорог Т.В., 

2017.202 с. 

 

ДОПОМІЖНА 

 

1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови / Л.Г. 

Верба, Г.В. Верба. ВП Логос М, 2016. 342 c.  

2. Голіцинський Ю.Б. Грамматика: Зб. вправ/ Перекл. З рос. 5-го вид. К.: 

Арій., 20017.  544 с.  

3. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. Speak English with Pleasure 

/ За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – 42-ге 

вид., виправлене.  Х.: Торсінг, 2019.  288 с. 

4. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: [Навчально-

методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів 

магістратури]. К.: Кондор, 2012. 272 с. 

5. Болонський процес у фактах і документах / М. Ф. Степко. К. : Вид-во 

ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 

6. Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : навч. посібник / за 

ред. В.Г. Кременя. К. : Навчальна книга Богдан, 2004. 

7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: [Навчальний посібник 

для студентів ВНЗ]. К., 2003. 

8. Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в 

Україні / Галузинський В.М., Євтух М.Б. К., 2015. 

9. Нагаєв, В. М. Методика викладання у вищій школі : [навч. посібник] : 

рекомендовано МОН України. К. : Центр учбової літератури, 2017 

10. Положення про вищий державний навчальний заклад. Освіта України: 

Нормативно-правові документи. К.: Міленіум, 2001. 

11. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). 

Освіта. 2005. № 53. 

12.  Фіцула М.М. Педагогіка: [Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти].  К.: Видавничий центр «Академія», 2011. 

528 с. 
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13.  Spratt M., Pulverness A. The TKT Course. Cambridge University Press, 

2011, 263 p. (на кафедрі в електронному варіанті).  

14.  Thornbury S., Watkins P. The CELTA course: Trainee Book. Cambridge 

University Press, 2017, 238 p. 
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