
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Філологічний факультет  

Кафедра германської філології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання 

 

Ступінь магістра 

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)) 

спеціалізація: 014.021 Англійська мова і література 

ОП: Англійська  мова і література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 навчальний рік 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет імені В. О. 

Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК: Добровольська Л.С., доцент кафедри германської філології, доктор 

філософії в галузі освіти.   

 

РЕЦЕНЗЕНТ: доктор педагогічних наук, професор, кафедри західних та східних мов та 

методики їх навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. 

К.Д. Ушинського,   Т.М.Яблонська                                 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри германської філології  

Протокол від «26» серпня 2022 року № 1 

 

Завідувач кафедри германської філології ______________ (Філіпп`єва Т.І.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією філологічного факультету  

Протокол від «29» серпня 2022 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ______ ______ (Дем`яненко О.Є.)  

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «31» серпня 2022 року № 11 

Голова навчально-методичної комісії університету _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотація 
Курс «Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання» є вибірковою 

дисципліною і складається з 4 змістовних модулів. Метою вивчення цього курсу є 

професійно зорієнтувати всі набуті студентами знання та вміння на процес навчання 

іноземної мови, забезпечити теоретичні та практичні навички та вміння студентів із 

методики та лінгводидактики основної іноземної мови, розвити уміння розробляти 

навчальні програми та навчальні курси, сприяти формуванню професійно-методичної 

компетенції  майбутнього вчителя іноземної мови.  

Навчальна дисципліна орієнтує студентів на викладацьку, навчально-методичну, 

пізнавальну, культурно-просвітницьку професійну діяльність. Вивчення курсу передбачає 

інтеграцію лінгвістичних, психолого-педагогічних, соціокультурних знань і покликаний 

професійно зорієнтувати всі набуті студентами знання і фахові вміння на процес навчання 

іноземної мови та оцінювання знань учнів. 

Зміст дисципліни охоплює методику розробки навчальних програм та курсів, 

підходи до створення та оцінювання власних навчальних матеріалів та типи і форми 

оцінювання набутих знань та готує студентів до їх практичного застосування у 

професійному житті. 

Навчальний курс розроблено у рамках проєкту  Tempus IV 544161-TEMPUS-1-

2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European 

Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters 

Programmes /«Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження 

онлайн-технологій у підготовку вчителя» (DeTEL) (Наказ МНУ № 17 від 23.02.2014 р.)  

     Ключові слова: методика розробки навчальних програм, навчальний план, робоча 

програма (силабус), навчальні матеріали, типи оцінювання 

 

Summary 

The course "Course Design and Evaluation" is an elective discipline and consists of 

four modules. The purpose of studying this course is to professionally orient all the knowledge 

and skills acquired by students to the process of learning a foreign language, to provide 

theoretical and practical skills and abilities of students in the methodology and linguistic 

didactics of the main foreign language, to develop the ability to develop curriculum and courses, 

to promote the formation of future foreign language teachers’ professional and methodological 

competence. 

The educational discipline orients students to teaching, educational and methodological, 

cognitive, cultural and educational professional activities. Studying the course involves the 

integration of linguistic, psychological-pedagogical, socio-cultural knowledge and is designed to 

professionally orient all the knowledge and professional skills acquired by students to the 

process of learning a foreign language and assessing students' knowledge. 

The content of the discipline covers methodology of developing curriculum and 

educational courses, approaches to creating and evaluating own teaching materials and types and 

forms of assessment of acquired knowledge, it also prepares students for  practical application of 

the acquired lnowledge within the course in professional life. 

The course “Teaching Languages with Technology” was developed in terms of the Tempus 

IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching 

of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended 

Masters Programmes» (DeTEL) (The Order of the University № 17 from 23.02.2014).   

     Key words: course design and evaluation, curriculum, syllabus, teaching material, types of 

assessment 

 

 

 



Вступ 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методика розробки 

навчальних програм та їх оцінювання» складена доцентом кафедри англійської мови і 

літератури, доктором філософії в галузі освіти Добровольською Л.С. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності: 014 Середня освіта. 

Предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)). 

Спеціалізація: 014.021 Англійська мова і література. ОП: Англійська  мова і література. 

 

Предметом  вивчення виступає методика розробки та оцінювання навчальних курсів та 

силабусів до них. 

  

      Міждисциплінарні зв’язки: з курсами  психології, практичного курсу основної іноземної   

       мови, практичної граматики,  теоретичних лінгвістичних дисциплін. 

 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика розробки навчальних 

програм та їх оцінювання» є формування необхідного рівня методичної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови як сукупності спеціальних теоретичних знань і 

вмінь їх практичного використання для успішного здійснення ним навчально-виховної 

діяльності в умовах НУШ. 

 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 ознайомлення  студентів із  сучасними   методичними  технологіями необхідними 

для розробки навчальних програм та курсів та їх подальшого оцінювання;  

 формування умінь розродляти та оцінювати власні навчальні матеріали; 

 розвивати уміння здійснювати оцінювання поточних та набутих знань учнів;  

 формування у студентів методичного світогляду з використанням технологій 

критичного та креативного мислення, готовність до самостійного пошуку та 

постійного вдосконалення набутих знань і вмінь. 

  

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із теоретичними 

проблемами педагогіки, психології,  а також із лінгвістичними дисциплінами, які студент 

засвоїв під час навчання на освітньому рівні «бакалавр». 

Навчальна дисципліна складається з  4-ох кредитів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН):  
 

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження. 

ПРН 4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

ПРН 11 Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності 



ПРН 12 Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи 

методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.  

ПРН 13 Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 6 Володіння технологією практичної діяльності, знаннями принципів професійної 

діяльності викладача  

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

ІІ. Фахові компетентності (ФК):  
ФК 2 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

педагогічної науки.  

ФК 4 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі освіти, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій.  

ФК 5 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної спеціалізації для 

вирішення професійних завдань.  

ФК 8 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 

ФК 9 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

ФК 10 Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проекти та 

інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

ФК 12 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1 Course design 
Тема 1. Types of syllabus. 

Тема 2. Syllabus design and evaluation 

Кредит 2 Material design  

Тема 3. Types of teaching material. 

Тема 4. Selection and adaptation of the material 

Кредит 3. Evaluating material 

Тема 5. Electronic material. 

Тема 6. Material for developing intercultural competence 

Кредит 4 Assessing learners 
Тема 7. Types of assessment. Alternative assessment 

Тема 8. Assessment design 
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів та результатами екзамену. 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання   

Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, які 

призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня 

сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  

рівня успішності навчання повинно здійснюватися на основі принципів системності, 

систематичності і послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 

 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php
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