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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Щипська Тетяна Петрівна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

 

Вчене звання 

(спеціальність): 

 

Посада: Старший викладач  

кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1649-3789 

Профіль:  

e-mail: shchypska@ukr.net 

Контактний телефон: +38068 518 55 42 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота: 102 

Курсова робота: - 

Вид контролю: Екзамен  

Мова викладання: англійська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням дистанційного 

програмного ресурсу GoogleMeet.com )  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Онлайн-консультації  

за попередньою домовленістю: 

(Viber: +38068 518 55 42) 

в робочі дні з 9.00 до 17.30 
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Дисципліна забезпечує набуття студентами 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.   

Очікувані 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. 

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.  

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 
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Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

6. 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. 

Силабус упорядкований із застосуванням сучасних педагогічних 

принципів організації навчально-виховного процесу вищої освіти. 

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. 

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. 
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7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): Педагогіка вищої школи, Дидактика вищої школи.  

Перелік дисциплін, які мають вивчатися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Педагогічна майстерність 

та професійна етика, Педагогічна інноватика, Інформаційні технології в освіті. 

 

8. Зміст 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 
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education. 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. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

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 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 12 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1,2,4,5 – 5 балів, 

СР 3 – 6 балів). 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 
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Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

11. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 4 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
60 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

26 

Тестування за змістовим модулем 10 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

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 
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повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Список літератури 
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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.  
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Ніколаєва.  Київ: Представництво Фонду Конрада Аденауера, 2017.  61 с 
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ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 

6. Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в 
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рекомендовано МОН України. К. : Центр учбової літератури, 2017 
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