
Реалізація проекту Темпус у Миколаївському 

національному університеті імені В.О. 

Сухомлинського: виклики, успіхи та 

перспективи.



Миколаївський національний 

університет імені В.О. Сухомлинського

здобув перемогу у 6-му конкурсі 

програми Tempus IV та став учасником 

проекту 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»)



 Мета проекту – розширення співробітництва
між країнами Європейського Союзу, що
ввійшли у проект (Великою Британією, 
Німеччиною, Францією), у галузі вищої освіти
через вдосконалення викладання європейських
мов на основі впровадження онлайн-
технологій. Проект спрямований на посилення
взаємозв’язку між середньою та вищою
освітою, а також на модернізацію навчальних
магістерських програм у площині Болонського
процесу.



 Аналіз процесу підготовки вчителів іноземних мов в 
країнах-партнерах. 

 Розвиток професіональних компетенцій викладачів 
іноземних мов в вузах. 

 Гармонізація та модернізація навчальних планів 
підготовки шкільних вчителів в сфері сучасних 
європейських мов, впровадження компетентного 
підходу та системи ECTS. 

 Розробка та впровадження спільної магістерської 
програми для вчителів європейських мов на основі 
дистанційного навчання (змішаної форми навчання).  

 Розробка нових курсів та модулів для магістрантів та 
вчителів на базі інноваційних методів. 



 - Викладачі іноземних мов в університетах;

 - Магістранти і аспіранти - майбутні викладачі 
ВНЗ;

 - Викладачі регіональних інститутів підвищення 
кваліфікації вчителів;

 - Вчителі іноземних мов в середніх школах, 
середніх спеціальних навчальних закладах               
і коледжах;

 - Представники місцевих / регіональних 
структур влади у сфері освіти.



загальний координатор проекту,

керівник Департаменту 

магістерських програм  в області 

лінгвістики Астонського

університету

доктор Сьюзан Гартон

(м. Бірмінгем, Велика Британія)
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Учасники проекту Темпус зі 

сторони МНУ 



Міжнародні стажування наших 
викладачів 



Координатор проекту – зав. кафедри 

англійської філології 

в.о. проф. Мироненко Т.П. та учасники 

проекту неодноразово проходили 

стажування в університеті Астон

(Aston University

м. Бірмінгем, Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії)

під керівництвом 

доктора Сью Гартон, 

загального координатора проекту 

Темпус

У період з червня 2014 - по 2015 роки



Учасники проекту вивчали досвід 

підготовки магістрів – майбутніх 

вчителів іноземних мов у 

університеті Кан (Caen University

м.Кан, Нижня Нормандія, Французька 

Республіка) під керівництвом 

професора П’єра Ларіве



Викладачі кафедри англійської 

філології також перебували на 

стажуванні у Педагогічному університеті 

Фрайбурга( Freiburg University м. 

Фрайбург, Федеративна Республіка 

Німеччина) координатором виступив 

професор Матіас Хутс



Результати стажування:

-складено перелік модулів магістерської програми, 
визначені розділі кожного модуля та кількість годин, 

- підібрано матеріал та складено список основної 
літератури до кожної теми; 

-визначено робочі групи для роботи над кожним 
модулем, 

-розроблено і удосконалено зміст кожного модуля
пілотного проекту Магістерської програми,

-розроблено навчальні матеріали для інсталяції на 
інтернет-платформи Moodle, 

- обговорення питання майбутньої співпраці не тільки в 
освітній, але й у науковій діяльності (спільні конференції, 

написання спільної монографії про особливості вищої 
освіти у країнах консорціуму, вебінари, тощо). 



Запровадження нової магістерської програми зі 

спеціальності «Мова і література (англійська)» 

що складається з шости  модулів.

1. Методика навчання англійської мови (Foreign 

Language Teaching Methodology)

2. Методи навчання іноземним мовам на різних етапах 

(Age Appropriate Language Pedagogy)

3. Методика розробки навчальних програм та їх 

оцінювання (Course Design and Evaluation)

4. Комунікативні стратегії (English Language 

Improvement)

5. Практичний курс другої іноземної мови (German 

Language Improvement)

6. Інноваційні технології навчання ІМ (Technology and 

Language Teaching)
Новітній план підготовки магістрантів – майбутніх 

вчителів іноземних мов, спрямований на формування 

професійної компетентності студентів, що відповідає 

вимогам модернізації вищої освіти України.



Досвід сумісного навчання
(co-teaching)

У рамках реалізації проекту ТЕМПУС “Вдосконалення викладання європейських мов 
на основі впровадження он-лайн технологій під час підготовки вчителів” (DeTEL) 
в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського
запроваджено пілотний проект, який передбачає включення нових дисциплін до 
навчального плану магістратури спеціальності ”Мова і література (англійська)”.

З 29 лютого по 5 березня поточного року представники  Школи мов та соціальних 
наук Астонського університету (Велика Британія) доктор Муна Морріс Адамс та 
викладач Жаклін Хардінг відвідали Миколаївський національний університет імені
В.О.Сухомлинського, а саме кафедру англійської філології.

Мета візиту – апробація розроблених дисциплін, включених до навчального плану, 
та спільне проведення занять з викладачами кафедри англійської філології. 

Заняття магістрантів спеціальності Мова і література (англійська) були спільно 
проведені  міжнародною командою викладачів за програмою  Темпус на основі 
впровадження он-лайн технологій (викладачі Астонського університету доктор 
Муна Морріс Адамс та викладач Жаклін Хардінг та кафедри англійської філології 
МНУ імені В.О.Сухомлинського – в.о.  проф.Мироненко Т.П., доцент Баркасі В.В., 
доцент Добровольська Л.С.). Робота міжнародної команди була  спрямована на 
модернізацію навчального процесу завдяки застосуванню он-лайн технологій та 
оновленню навчального матеріалу. 



Сумісне навчання
(co-teaching)



Магістри денної за заочної форми навчання, які 
навчаються за програмою ТЕМПУС 

в МНУ ім. В.О.Сухомлинського 



Проведення занять з модулю 
“Комунікативні стратегії” /“English Language Improvement” –

І семестр
викладач – в.о.проф. Мироненко Т.П.





Проведення занять з модулю  “Інноваційні
технології навчання іноземних мов”

/“Technology and Language Teaching” –
І семестр

викладач – доц. Добровольська Л.С.





Проведення занять з модулю  “Методи
навчання іноземних мов на різних етапах”
/“Age Appropriate Pedagogy” – II семестр

викладач – доц. Баркасі В.В.
та “Методика викладання фахових дисциплін у 
ВНЗ”/ “Foreign Language Teaching Methodology”

– II семестр
викладач – в.о.доц. Щербакова О.Л.





Змішане навчання

Закон про вищу освіту сприяє впровадженню нових інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ) зокрема “змішаного навчання” (“blended 
learning”), що передбачено реалізацією проекту Темпус 544161-TEMPUS-

1-2013-1-UK Вдосконалення викладання європейських мов на основі 
впровадження онлайн-технологій під час підготовки вчителів” під 

керівництвом університету Астон (Велика Британія), що, у свою чергу, 
інтенсифікує процес формування професійної успішності майбутніх 

фахівців іноземних мов.

“Змішане навчання” (“blended learning”) є найбільш гнучким поняттям і 
інтегрує форми традиційного та дистанційного навчання. Воно 
передбачає викладання матеріалів у електронному вигляді та 

обов’язковий зворотній зв'язок між викладачем та студентами як в 
електронній так і в очній формі навчання.



Організація зустрічі вчителів 

англійської мови Миколаївської 

області з методичних питань та 

особливостей використання 

змішаної форми в процесі навчання 

іноземної мови в інституті 

післядипломної освіти



Інститут післядипломної освіти



Участь викладачів у методичній 

раді ЗОШ № 4 з питань 

застосування інноваційних методик 

навчання іноземних мов в школі. 



Презентація методики 
використання змішаної 

форми навчання у 
ресурсному центрі 

Вікно в Америку



Студенти-магістранти 

факультету іноземної 

філології МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського 

в Київському 

лінгвістичному 

університеті на 

зустрічі з доктором 

Муною Моріс Адамс 

(університет Астон) та 

доктором Матіасом

Хутцом (Педагогічний 

університет 

Фрайбурга)



Проект Темпус надає можливість вивчати 
європейський досвід і вдосконалювати 

систему підготовки спеціалістів європейських 
мов через впровадження нових дистанційних 

методик навчання, а також контролю та 
оцінки знань. Проект сприяє усучасненню

українських навчальних програм та їх 
приведенню до міжнородно-визнаних

стандартів.



 впровадження пілотного проекту спрямованого на 
застосування розроблених модулів змішаного навчання у 
процесі підготовки майбутніх вчителів англійської мови у 
навчальні плани спеціальності 8.02030302 Мова і література 
(англійська);

 обладнання аудиторії відповідними технічними засобами, для 
здійснення дистанційного навчання;

 корекція навчальних матеріалів модулів; 
 визначення критеріїв оцінювання якості знань студентів;
 визначення співвідношення аудиторного та он-лайн навчання;
 перевірка ефективності впровадження змішаної форми 

навчання у процес підготовки майбутніх вчителів англійської 
мови і перепідготовки вчителів англійської мови.



Перспективи 
Проекту 

Стажування викладачів 

в університетах партнерах 

Проведення спільних

онлайн – конференцій та 

вебінарів

Стажування магістрів

в університеті Астон

Підписання додаткової  угоди  про

співробітництво 

з Інститутом Англістики

Педагогічний університет Фрайбурга

(м. Фрайбург, Німеччина) та 

з університетом

Кан (Франція) 

Отримання подвійних дипломів 

(МНУ та університету Астон)

Обмін студентами 

з країнами партнера


