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Оцінювання прогресу та досягнень 

 
Оцінювання протягом курсу «Методика навчання англійської мови» має два 

компоненти: 

• модульне оцінювання 

• підсумкове оцінювання. 
 
Модульне оцінювання здійснює викладач методики протягом опрацювання кожного 

модуля, перевіряючи навчальні досягнення студентів та їх  відповідність поставленим 
цілям. Студенти виконують різні завдання (зокрема укладають портфоліо, що є добіркою 
завдань, виконаних в аудиторії або під час самостійної роботи, та документів, які свідчать 
про успішність учіння студента). За виконання завдань студенти отримують оцінки за 
100-бальною шкалою відповідно до критеріїв, ґрунтовно розроблених до кожного модуля 
Програми.   

 
Підсумкове оцінювання проводиться в кінці курсу методики. Воно має на меті 

з’ясувати, наскільки успішно студент засвоїв усю програму навчальної дисципліни 
відповідно до Складників професійної діяльності вчителя. Підсумкова оцінка враховує: 

• середній бал за усі модулі курсу (30%); 

• результати педагогічної практики (40%);  

• якість виконання та захисту кваліфікаційної роботи (30%). 
Кожний із цих складників оцінюється за окремими критеріями. Для успішного 

завершення курсу методики студенту потрібно отримати позитивну оцінку за кожний 
складник.  

 
Завдання для модульного оцінювання 

Програма містить різноманітні завдання для модульного оцінювання, які також 
використовуються у навчальних цілях. Наприклад:  

• есе 

• рефлексивне письмо 

• доповідь/звіт 

• презентація 

• план уроку 

• розробка навчальних матеріалів і тестів 

• план професійного розвитку 

• портфоліо. 
Критерії оцінювання варіюються відповідно до типу завдання. На кінець курсу всі 

бали за виконані модульні завдання враховуються у середньозваженій підсумковій 
оцінці.  

 
Педагогічна практика (учитель-практикант) оцінюється у 8-му семестрі. Саме тоді 

перевіряється здатність студента навчати англійської мови з урахуванням принципів 
навчання та організації освітнього процесу. Оцінювання відбувається за критеріями, 
зазначеними у Програмі. Пропонується оцінити десять залікових уроків, проведених 
студентами. Два залікові уроки відвідує та оцінює за визначеними критеріями викладач 
методики, а вісім – шкільний учитель англійської мови (ментор), за яким закріплений 
студент. Викладач методики оцінює уроки, проведені на двох ступенях навчання – 
початковому та середньому.  
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Кваліфікаційна робота демонструє здатність студента поєднати теоретичні знання 
з власною практикою навчання англійської мови у школі (педагогічна практика – 
виробнича). Студент виконує кваліфікаційну роботу англійською мовою та подає її до 
захисту в кінці 8-го семестру. Оцінювання роботи здійснюється науковим керівником за 
визначеними критеріями у межах 70% від загальної оцінки. Решту – до 30% – студент 
отримує за публічний захист кваліфікаційної роботи англійською на усному державному 
екзамені. 
 


