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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
«Технології викладання фахової дисципліни» - є обов’язковою дисципліною, що входить до 
освітньо-професійної програми «Англійська мова і література та друга іноземна мова», 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 014  «Середня освіта», галузі 
знань 01 «Освіта/ Педагогіка». Дана дисципліна є важливою складовою підготовки 
ерудованого конкурентноздатного фахівця – вчителя англійської мови, сприяє подальшому 
формуванню методичної компетентності майбутнього педагога. 

2. Мета навчальної дисципліни:  
Ознайомлення з класичними та інноваційними технологіями навчання фахової дисципліни 
(англійської мови).  

3. Завдання  
• сформувати здатність добирати і використовувати ефективні технології навчання, 
виховання і розвитку учнів; 

• сформувати здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та 
відповідального ставлення до обов’язків;  

• сформувати здатність забезпечувати навчання іноземною мовою та спілкуватися 
іноземною мовою у професійному колі; 

• сформувати здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички 
учнів; 

• сформувати здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод 
людини та громадянина;  

• сформувати готовність до постійного підвищення освітнього рівня. 
 

4. Пререквізити.  
- основна іноземна мова 
- методика навчання англійської мови в ЗНЗ 
5. Результати навчання: 
За результатами проходження курсу студент має:  
знати:  

- технології та методики навчання фахової дисципліни; особистісно зорієнтованого, 
компетентнісного та інтегрованого навчання, 

- технології розвитку в учнів критичного мислення для розуміння себе, своїх цінностей 
та потреб, 

- шляхи та правила створення власних електронних навчальних та методичних 
матеріалів,  

- методи педагогічної діагностики для допомоги учням у формуванні індивідуальної 
освітньої траєкторії, 

- нові технології та методики моделювання змісту навчання відповідно до обов’язкових 
результатів навчання, 

- основне програмне забезпечення, цифрові сервіси та технології для організації 
освітнього процесу, професійного спілкування; 

- шляхи формулювання основних цілей освітнього процесу, 
- різні види контролю навчальних досягнень учнів, 
- шляхи планування професійного розвитку відповідно до змін в системі освіти. 

 

вміти: 

- впроваджувати технології та методики навчання фахової дисципліни; особистісно 
зорієнтованого, компетентнісного та інтегрованого навчання, 

- застосовувати технології розвитку в учнів критичного мислення для розуміння себе, 
своїх цінностей та потреб, 

- створювати власні електронні (цифрові) навчальні та методичні матеріали,  



- забезпечувати методами педагогічної діагностики для допомоги учням у формуванні 
індивідуальної освітньої траєкторії , 

- брати участь в апробації нових технологій та методик моделювання змісту навчання 
відповідно до обов’язкових результатів навчання, 

- використовувати цифрові пристрої, їх програмне забезпечення, цифрові сервіси та 
технології для організації освітнього процесу, професійного спілкування;  

- формулювати цілі освітнього процесу на основі прогностичних методів, 
- проектувати та здійснювати різні види контролю навчальних досягнень учнів, 
- відстежувати зміни в системі освіти, враховувати їх у проектуванні власної 
педагогічної діяльності та плануванні професійного розвитку. 

 
 
 
 
 
 
3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. Л п лаб Інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми практичних 
занять Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Понятійна 
база: освітня 
технологія; 
педагогічна 
технологія; 
технологія навчання. 

  2          

Тема 2. 
Класифікація 
педагогічних 
технологій. 

  2          

Тема 3. Провідні   4          



педагоги та їх ідеї 
розвитку освітніх 
технологій 
Тема4. Педагогічна 
технологія М. 
Монтесорі. 

  2          

Тема5. Педагогічні 
технології раннього 
навчання. 

  2          

Тема 6. Предметно-
мовне інтегроване 
навчання (CLIL) 

  2          

Тема 7. Технологія 
ППП (PPP: 
Presentation-Practice-
Production) 

  2          

Разом за  ЗМ1   16          
Теми практичних 

занять Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Технологія 
комунікативних 
завдань (Task-based 
learning) 

  4          

Тема 2. Технології 
інтенсивного 
навчання. 

  4          

Тема 3. Драматико-
педагогічні 
технології. 

  2          

Тема 4. Технології 
програмованого 
навчання. 

  2          

Тема 5. Тандем 
технологія.   2          

Разом за ЗМ 2   14          

Усього годин    30          
 
 

3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 
 
 
 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 
1. Ефективні технології та прийоми у процесі формування компетентності в говорінні. 
2.  Ефективні технології та прийоми у процесі формування компетентності в письмі 

(creative writing). 
3. Ефективні технології та прийоми у процесі формування компетентності в читанні. 
4. Ефективні технології та прийоми у процесі формування компетентності в аудіюванні. 
5. Ефективні технології та прийоми у процесі формування мовних компетентностей. 

 
3.2.3. Самостійна робота 



№ 
 

Назва теми 

1 Технології навчання англійської мови у початковій школі. 

2 Технології навчання англійської мови у середній школі. 

3 Технології навчання англійської мови у старшій школі. 

4 Інформаційно-комунікаційні технології навчання англійської 
мови 

 
* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 
 

4. Система контролю та оцінювання 
Види та форми контролю  
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять, семінарських занять, 
самостійної роботи i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи (усне фронтальне та індивідуальне опитування, письмові контрольні 
роботи (тестування); оцінювання виконаних творчих завдань у аудиторному режимі, 
рефератів, презентацій, проектів). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 
результатів навчання на завершальному етапі (тестування, усне опитування). 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
-  контрольні роботи; 
- проекти; 
- реферати;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни 
протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає за поточні види 
контролю i 40 балів під час підсумкового виду контролю (іспиту). 

Кількість балів за кожну тему виводиться iз суми поточних видів контролю (за 
виступи на семінарських заняттях, виконання тестових завдань, підготовку рефератів). 
Кількість балів за модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за теми даного модуля. 
Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30 балів; за 2 модуль – 30 балів. 

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів 
та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит i отримати 
набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого 
рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 30 бaлiв, він не 
допускається до складання іспиту чи заліку. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається іспит, виводиться з 
суми балів поточного контролю за модулями (до 60 бaлiв) та модуля-контролю (екзамену) 
(до 40 балів). 



 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Для прикладу (іспит) 
  Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) 
 

Кількість 
балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів   Змістовий модуль 

№1 
Змістовий 
модуль № 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
40  100 5 5 5 5  5 5  5  7 7  7  7  7 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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