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2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для успішного проходження курсу «Іноземна мова» та складання контрольних заходів 

необхідним є вивчення навчального матеріалу за усіма темами, зазначеними в програмі.  

Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і слідувати «Положенню про академічну 

доброчесність Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди», Статуту 

і «Правилам внутрішнього розпорядку Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди». 

Зокрема, для успішного засвоєння програмного матеріалу здобувач зобов’язаний: 

– брати участь у контрольних заходах (поточний контроль, тестовий контроль, контроль 

самостійної роботи; підсумковий контроль); 

– своєчасно виконувати завдання для самостійної роботи; 

–  за роботу, здану викладачеві пізніше встановленого терміну, передбачається зниження оцінки; 

– самостійно вивчати матеріал пропущеного заняття; 

– брати активну участь у навчальному процесі; 

–  розвивати навички інтелектуальної роботи в команді; 

–  дотримуватись основних принципів проведення практичних занять курсу «Іноземна мова» – 

відкритість до нових ідей, толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера взаєморозуміння та 

творчого розвитку; 

–  протягом усього курсу активно розвивати автономні навички, які допоможуть здобувачам 

вищої освіти самостійно опрацьовувати додаткову інформацію за темами, що не увійшли до переліку 

тем практичних занять змістових модулів, та виступати з презентаціями чи інформуванням додатково; 

– бути доброзичливим до викладачів та однокурсників; 

–  усвідомлювати, що будь-яке копіювання або відтворення результатів чужої праці (якщо тільки 

робота не виконується в групі), використання завантажених із Інтернету матеріалів без посилання на 

першоджерело кваліфікується як порушення норм і правил академічної доброчесності та передбачає 

притягнення причетного до відповідальності в порядку, визначеному чинним законодавством та 

«Положенням про академічну доброчесність Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди» http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf;   

успішно навчатися і послідовно набирати кредити, необхідні для здобуття бажаного ступеня. Для 

цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60. Якщо накопичувальний бал є нижчим 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0ls5LXMAAAAJ
https://publons.com/wos-op/researcher/GLR-5975-2022
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf


за 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може бути відрахований відповідно до «Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди (у новій редакції)». 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Іноземна мова» є продовженням курсу 
«Англійська мова» і пов’язана з нормативними дисципліни 
бакалаврського рівня вищої освіти та дисциплінами «Філософія 
української культури і освіти», «Психологія розвитку 
особистості», «Продуктивна педагогіка та методика викладання 
педагогічних дисциплін» та ін. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

вдосконалення оволодіння чотирма видами мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) у сферах 

професійного та наукового спілкування, розширення загального 

культурного світогляду, розширення словникового запасу та 

мовленнєвих кліше за обраною спеціальністю. 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

формування у майбутніх педагогів іншомовної професійної 

комунікативної компетентності в усній та письмовій формах у 

межах тематики, окресленої завданнями їхньої професійної і 

наукової діяльності. 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 

розвиток навичок володіння фаховою термінологію в ситуаціях 

професійного спілкування з учасниками освітнього процесу;  

опанування здобувачами вищої освіти необхідними 

навичками складання та ведення фахової документації 

англійською мовою; опанування навичками проведення 

досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну 

практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Сформовані компетентності 

Загальні 
ЗК 2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 8 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо, 
виявляти повагу різноманітності та мультикультурності.  
ЗК 9 Здатність працювати в міжнародному контексті, 
популяризувати українську національну культуру і освіту. 

Спеціальні (фахові) 
СК 8 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки, 
розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та 
міждисциплінарних контекстах. 
СК 11 Здатність демонструвати культуру і техніку мовлення 
(усно і письмово), застосовувати культурно-історичну 
аргументацію під час підготовки і оприлюднення наукових 
доповідей, педагогічної дискусії, полеміки у широкій 
професійній спільноті з метою популяризації власного 
педагогічного досвіду і результатів наукових досліджень. 

Програмні результати навчання  ПРН 3 Формувати педагогічно доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки 

та аргументацію з питань української культури, освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-

тематичну дискусію.  

ПРН 4 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення результатів освітньої, 

професійної діяльності, презентації наукових досліджень та 

інноваційних проєктів, популяризації національної історико-

культурної спадщини.  

ПРН 6 Розробляти й брати участь в інноваційних і 

дослідницьких проєктах у сфері освіти/педагогіки 



міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних норм, прогнозувати 

результати і соціокультурні наслідки їх реалізації. 

ПРН 9 Здійснювати пошук необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у різних джерелах, аналізувати, 

систематизувати, оцінювати її достовірність та релевантність, 

оперувати технологіями інтерпретації даних. 

ПРН 14 Створювати професійний е-образ, власний імідж, 

реалізувати життєві і кар’єрні цілі за принципом пріоритетності. 
5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 

«Адміністративний менеджмент», «Цифрова дидактика», «Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні 
концепції», «Супервізія і коучинг в освіті», підготовка і захист кваліфікаційної роботи, науково-
дослідна практика, усно-мовленнєве спілкування іноземною мовою в професійній діяльності і в побуті. 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  

-  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

-      Практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 

здобувачів: з книгою; з використанням ресурсів мережі Інтернет; виконання індивідуальних 

навчальних завдань. 

5) відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані). 

7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції Практичні заняття 
Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Тема 1.1.  Педагогіка як 

наука. 
 

1 
 

1 

Тема 1.2. Вживання часів Present 

Simple і Present Continuous. State 

verbs. 

 

0,5 

 

2 

Тема 1.3. Методи педагогіки.  1  1 

Тема 1.4. Вживання часів Past Simple 

і Past Continuous. Adverbs of 

frequency.  

 

0,5 

 

2 

Модуль 2. Тема 2.1. Поняття про 

педагогічну особистість та її 

структуру. Розвиток і виховання 

особистості.  

 

1 

 

2 

Тема 2.2. Вживання часів Present 

Perfect Simple і Present Perfect 

Continuous.  

 

0,5 

 

1 

Тема 2.3. Соціокультурна динаміка і 

місце педагогічної діяльності. 
 

1 
 

2 

Тема 2.4. Ступені порівняння 

прикметників. 
 

0,5 
 

1 

Тема 2.5. Педагогічний аналіз 

діяльності людини.  
 

1 
 

2 

Тема 2.6. Способи вираження 

майбутнього часу в англійській мові. 
 

1 
 

2 

Модуль 3. Тема 3.1. Поняття 

педагогічної майстерності. 
 

1 
 

2 

Тема 3.2. Вживання часів Past Perfect  0,5  1 



Simple і Past Perfect Continuous. 

Тема 3.3. Стилі педагогічного 

спілкування. 
 

1 
 

2 

Тема 3.4. Умовні речення першого 

та другого типів. 
 

1 
 

2 

Тема 3.5. Самовиховання. Рефлексія.  1,5  2 

Модуль 4. Тема 4.1. Особливості 

пізнавальних педагогічних процесів. 
 

1 
 

2 

Тема 4.2. Умовні речення третього 

типу. Wish-sentences. 
 

1 
 

2 

Тема 4.3. Менеджмент освіти.  1  2 

Тема 4.4. Непряма мова: 

стверджувальні речення. 
 

1 
 

2 

Тема 4.5. Управління освітою. 

Економіка освіти. 
 

1 
 

2 

Тема 4.6. Непряма мова: питальні та 

заперечні речення. 
 

1 
 

2 

Модуль 5. Тема 5.1. Педагогічна 

діяльність і її структура. 
 

1 
 

2 

Тема 5.2. Вживання означеного та 

неозначеного артиклів.  
 

1 
 

2 

Тема 5.3. Мотивація як педагогічний 

процес. 
 

1 
 

2 

Тема 5.4. Пасивний стан.  1  2 

Модуль 6. Тема 6.1. Темперамент і 

здібності педагога. 
 

1 
 

2 

Тема 6.2. Інфінітив.  1  2 

Тема 6.3. Комунікативні здібності 

педагога та учня. 
 

1 
 

2 

Тема 6.4. Герундій.  1  2 

Модуль 7. Тема 7.1. 

Компетентнісний підхід в освіті. 
 

1 
 

2 

Тема 7.2. Модальні дієслова.   0,5  2 

Тема 7.3. Європейські документи з 

питань середньої  (старша профільна 

школа) і вищої освіти. 

 

1,5 

 

3 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання ґрунтується на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та високої 

диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

82 – 89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів 

знань (умінь) 

35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 



доопрацювання 

1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ залік 

 

 

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Підготовка та робота на 

семінарському занятті    

Робота на практичному занятті 0,5 32 16 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 1 32 32 

Модульний контроль 6 2 12 

Залік 40 1 40 

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 
1. Безкоровайна О.Л., Васильєва М.П., Щебликіна Т.А. Усі вправи з граматики англійської мови. Х.: 

Навчальна література, 2020.  320 с. 
2. Леонтьєва О.Ю., Васильєва М.П. English for Students of Pedagogical Universities: Vocabulary 

Exercises.  Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014.  90 с. 
3. Щебликіна Т.А., Байдала В.В., Мартинюк А.Ю. Методичні рекомендації до курсу «Англійська 

мова». Харків: ХНПУ; Мітра, 2021. 120 с. 
4. Щебликіна Т. А., Орлова О. О. Методичні рекомендації до написання академічної дослідницької 
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