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проrрами 

Херсонський державний унiверситет, 
Педаrоriчний сЬакvльтет 
Анrлiйська мова у початковiй школi 

1 О коедитiв €КТС та 300 годин 
довrострокова 

СВО «Бакалавр» , педагоги-практики, зовнiшнi слvхачi 
vкоа·1нська / анrлiйська 
Оновлюеться 1 раз на 2 раки 
Сертифiкатна проrрама розмiщусться на офiцiйному сайтi унiверситету -

посилання http://www.kspu.edu/Education 

2. Мета сертифiкатноi· програми 

· ·· · ф мування 
Мета програми - ознайомлення з теоретичними та методичними засадами шшомовноt освпи, ор 
нових професiйно-педаrоriчних умiнь та навичок щодо використання методик роботи з англiйською мовою У 

початковiй школi . 
3. Характеристика сертифiкатноi" програми 

Предметна область (rалузь знань, 

спецiальнiсть, спецiалiзацiя (за 

наявностi) 

Орiснтацiя сертифiкатноi' проrрами 

О 1 Освiта/Педагогiка, сертифiкатна програма е мультидисциплiнарна: 
педаrоriка ( 10% ), анrлiйська мова (70% ), iнформатика (20% ). 

Сертифiкатна проrрама орiснтована на можливi~ть подальшоi' 
професiйноi' та науковоi' самореалiзацii' в rалузi пе~агопки :а методики 
початковоi' освiти. Проrрама орiснтусться на сучасю наукоВI досягнення 

педаrоriчноi· науки в rалузi освiти, на набуття здобувачами вищо'i освiти 
професiйноi' компетентностi щодо навчання учнiв початково'i школи 
освiтнiх rалузей на рiвнi, що вiдповiдас академiчнiй та професiйнiй 
квалiфiкацii'. Сертифiкатна програма орiснтована на формування 
науково-дослiдницьких, комунiкативних, лiнгвосоцiокультурних, 

соцiально-особистiсних, iнформацiйних компетентностей в галузi 
iншомовноi' освiти . 

Основний фокус сертифiкатноi' Фахова освiта в rалузi О 1 Освiта / Педагогiка зi спецiальностi О 13 

програми та спецiалiзацii' Початкова освiта . Формування i розвиток фаховоi' компетентностi для 
здiйснення дослiдницькоi' та iнновацiйноi' дiяльностi, органiзацii' 

освiтньоrо процесу в початковiй школi з урахуванням сучасних свiтових 

тенденцiй розвитку освiти, "ii iнтеграцii' в свропейський простiр. 

Формування та розвиток професiйноi' компетентностi для здiйснення 

дослiдницькоi" та iнновацiйноi' дiяльностi у галузi педагогiчноi' освiти, 

iнформацiйно-лiнrвiстичних технологiй освiти, загальноевропейських 

рекомендацiй з мовноi' освiти; формування професiйних 

компетентностей. 

Особливостi програми Проrрама передбачае комплексну пiдготовку фахiвцiв у галузi 

педагоriки, здатних реалiзувати набутi пiд час теоретичноi· та практичноi" 

пiдrотовки знания i вмiння у професiйнiй дiяльностi. 

4. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатнiсть до працевлаштування 233 Вчителi початковоi' школи та працiвники дошкiльних закладiв 233 .1 
Вчителi початковоi' школи 

Подальше навчання Не застосовано 

Викладання та навчання 

Оцiнювання 

5. Викладання та оцiнювання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, практико-орiентоване 

навчання . 

Оцiнювання здiйснюеться за накопичувальною системою вiдповiдно до 

Порядку оцiнювання резvльтатiв навчання здобvвачiв вищоi" освiти в 



ХДУ. 

Наприкiнцi курсу кожен слухач подас презентацiю з обрано·• теми для 

складання диdJеоенцiйноrо залiку . 

6. Програмнi компетентностi 

f нтеrральна компетентнiсть (IK) Здатнiсть розв 'язувати практичнi завдання в rалузi початковоi· освiти 
3 

розвитку, навчання дiтей шкiльноrо вiку, що передбачае застосування 

заrальних I фахових методик початковоi' освiти та характеризусrься 

комплекснiстю та невизначенiстю умов . 

Заrальнi компетентностi (ЗК) 
ЗК-1 . Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу. 

ЗК-2 . Здатнiсть rенерувати новi iдei' (креативнiсть) . . . 

ЗК-3. Здатнiсть проведения дослiджень на вiдповiд~:юму р1вю. 

ЗК-4. Здатнiсть виявляти iнiцiативу та пiдприсмлив1сть . 

ЗК-5 . Здатнiсть працювати автономно. 
. . 

Фаховi компетентностi (ФК) 
ФК-1 .Здатнiсть усвiдомлювати концептуальнi засади,_ ц1т , завдання, 

· млювати та 

принципи функцiонування системи осв1ти, усвщо . . 

Програмнi результати 

(ПРН) 

Кадрове забезпечення 

поцiновувати взасмозалежнiсть людей i систем У глобальному ~в~п. 

ФК-2.Здатнiсть спiлкуватися академiчною украi"нською т~ ~_наземно~ 

мовами в уснiй та письмовiй формах, використовувати . р1зю стратег!_
1_ 

комунiкацii', формувати спiльноту учнiв, у якiй кожен вщчувае себе 
11 

частиною . 
. . . 

ФК-3.Здатнiсть застосовувати iнновацiйнi технолоrii" в навчаню освпmх 

галузей початковоi' школи в стандартних, нестандартних та невизначених 

ситуацiях. 
. . 

ФК-4.Здатнiсть орrанiзовувати та управляти рабочими та осв1тн1ми 

процесами в початковiй освiтi, якi с складними, непередбачува~~fИ та 

потребують нових стратеriчних пiдходiв, спiвпрацi з р1зними 

соцiальними iнституцiями, катеrорiями фахiвцiв, використовуючи 

iнформацiйно-комунiкацiйнi технолоrii' та цифровi сервiси. 

ФК-5.Здатнiсть моделювати, проектувати та реалiзовувати науково

експериментальну дiяльнiсть в систем~ початковоi· освiти в широких 

мультидисциплiнарних контекстах, нових або незнайомих серед
овищах 

за наявностi неповноi' чи обмеженоi" iнформацii". 

7. Програмнi результатн навчання 

навчання ПРН-0 I Знати державний стандарт початковоi· освiти, навчальних 

проrрам з iноземноi' мови та практичних шляхiв i"хньоi" реалiзацii" в рiзних 

видах урочноi· та позаурочноi' дiяльностi. 

ПРН-02 Розумiти використання сучасних форм, методiв й способiв 

контролю й оцiнювання рiвня навчальних досягнень учнiв з 
iноземноi" 

мови 

ПРН-03 Вмiти розв'язувати задачi дослiдницького та/або iнн
овацiйного 

характеру в професiйно-педагогiчнiй та науково-пошуковiй дi
яльностi у 

сферi початковоi· освiти. 

ПРН-04 Вмiти критично осмислювати та iнтегрувати знания про 

концетуальнi засади, цiлi, завдання, принципи функцiонування 

початковоi' освiти в Украi"нi у перебiгу розв'язання складн
их задач у 

широких мультидисциплiнарних контекстах. 

ПРН-05 Вмiти застосовувати iнновацiйнi технологii" в навчан
нi освiтнiх 

галузей початковоi· школи в стандартних, нестандартних
 та невизначених 

ситvацiях . 

8. Pecvvcнe забезпечення veaлiзaцii' програм11 

Практико-орiентований характер сертифiкатноi· програми передбачае 

участь науково-педаrогiчних працiвникiв, якi вiдповiдають напряму 

програми. 

Балуева I.B. - доцент кафедри тeopii' та методики дошкiльноi" та 

початковоi' освiти. викладач "Основ науковоi' комvнiкацii" iноземною 
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мовою" м , " етодики навч . 
Смутченко О С ання IНоземноi' мови". 

. . . - старщиv 

дошюльноi' та початка .. и . викладач кафедри тeopii. та методики 
,-Матерiально-технiчне спрямvвання" Iно 8

~
1 освпи, викладач "IноземноУ мови фаховоrо 

забезпечення 
М , ,, земно1 мови" 
ультимедiйна система. . 

Iнформацiйне та 

методичне забезпечення 
навчально-

INTERNET - ресурси 
1. 

. l1tt12s://www.12dstteclшologyineducation.ie/en/Pla11ning/Di gital-
Learntng-Framework-and-Plaпning-Resources-Primщy/ 
2. Berg, G. & Simonson, М., Distance Learning 
l1tt12s ://www.brita11nica.com/to12ic/distance\earning 
3. Fahy, А., Murpl1y, С. , Fu, N., & Nguyen, Т. (2020). 'Irish Primary 
School Leadersllip During COVID-19. Principals' Study Report 2020'. 
October 2020. DuЫin : Trinity College DuЫin 

l1tt12://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/93722/lrish%20Primю:%20Sch 
ool%20Leaders l1ig%20During%20COVID-19%20 

%20Princigals%27%20Study%202020%20Re12ort%20.gdf?seguence=З&isAI 

lowed=y 
4. Fleer, М. (2020). Digital pop-ups: studying digital pop-ups and 
tl1eorising digital pop-up pedagogies for preschools. 
l1ttgs://www.ta11dfonli11e.com/doi/full/l 0.1080/1350293Х.2020.1735741 

5. UNICEF Education and Covid-19 (September 2020) 
l1ttps://data.unicef.org/topic/edttcatio11/covid-l 9/ 

6. Education.gov. ua 

7. Meta.ukraine.ua 

8. Britishcouncil.org.ua 

Перелiк компонент сертифiкатноi проrрами 

Код н/д Складовi частини сертифiкатноi програми Кiлькiсть Форма 

(навчальнi дисциплiни, курсовi роботи, практики, кредитiв пiдсумкового 

атестацiя слухачiв) контролю 

1 2 3 4 
Освiтнi компоненти (змiстовi модУлi) сертифiкатноi' проrрами 

ок 1 Texнoлorii' iншомовноi' освiти у початкових класах 4/ диф. залiк 
120 годин 

ОК2 Дiжiталiзацiя iншомовноrо освiтньоrо середовища в 3/90 годин диф. залiк 

початкових класах 

окз Курсова робота 3/90 годин диф. залiк 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФIКАТНОI ПРОГРАМИ 10 

OKI 
Texнoлorii' iншомовноi' 

освiти у початкових 

класах 

но-логiчна схема се 
ОК2 

Дiжiталiзацiя 

iншомовного 

освiтнього 

середовища в 

початкових класах 

кредити/ 

300 годин 

iкатноi' п 

Курсова робота 

1 



/ Для слухачiв се т ф. Форма атестацй• зд б . 
Основну роль вiдiг р и 1катно1 nрограми атестацi -~ ,увач1в вищоi' освiти 
слухачi сертифiкат ра: захист курсово1 роботи у р я ~дшснюсться У формi диференцiйного залiку. 
здобутi n ог . но~ nроrрами отримають се . ~1 отримання ~алi~iв з освiтнiх компоненти 

р рамю результати i комnетент ?тиф~кат. ~ сертиф1кап зазнача€ться iнформацiя про 
11 ,,- • ноет~ за сертиф1катною програмою. 

ЗКl 

ЗК2 

зкз 

ЗК4 

зкs 

ФКl 

ФК2 

ФКЗ 

ФК4 

ФКS 

ПНI 

ПРН2 

ПРНЗ 

ПРН4 

ПРНS 

~У.1.атриця в1дпо "д . 61 ноет, програмних компетентностей 
компонентам сертифiкатноi' програми 

OKl ОК2 окз 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + 
+ + + 
+ + 
+ + + 

Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (ПРН) 

вiдповiдними компонентами сертифiкатноi' програми 

ОКI ОК2 окз 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

Керiвник сертифiкатно1 програми (Iя ВАЛУ€ВА) 


