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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про освіту»; на 

засадах Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»; Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою КМУ № 800 від 21.08.2019 р. зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019, з урахуванням новітніх науково 

обґрунтованих підходів до навчання дорослих, нормативно-правових 

документів Міністерства освіти і науки України, Державного стандарту освіти, 

типових освітніх програм, навчальних і навчально-тематичних планів освітньо-

професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 

Анотація до курсу 

 

Програма КПК спрямована на 1) удосконалення професійної 

компетентності вчителя англійської мови з урахуванням стандартів мовної 

освіти і сучасних підходів до навчання англійської мови; 2) врахування 

індивідуального досвіду й індивідуальних освітніх потреб, рівня професійної 

компетентності вчителів англійської мови, їхніх прагнень щодо 

перспективного особистісного та кар’єрного розвитку, досвіду професійної 

діяльності і самоосвіти та 3) відповідає загальнодидактичним і методичним 

принципам навчання, зокрема проблемно-ситуативного навчання, а також 

принципам науковості, системності, комплексності, послідовності, 

прогностичності, індивідуалізації, диференціації, збалансованості 

теоретичного і практичного компонентів. 

Практична спрямованість змісту програми забезпечується шляхом його 

орієнтації на сучасні освітні технології формування іншомовної комунікативної 

компетентності (інтеграція 7-ступінчастої системи вивчення словникового 

запасу під час читання в комунікативну активність (рольова гра й імпровізація), 

створення робочої моделі критичного мислення в навчанні англійської мови 

(ELT)), що надасть можливість успішно організовувати освітній процес з 

англійської мови у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Програма складається з лекторіуму та мовного практикуму. Основними 

навчальними методами й техніками, які будуть використовуватися під час 

викладання курсу, є очне/дистанційне з елементами змішаного навчання, 

мультимедійні/інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійна робота 

(опрацювання теоретично-практичного матеріалу, тестування, написання резюме). 



 

Мета та цілі курсу 

 

Метою курсу «It’s More than Just About the Language: Інтерактивні 

технології навчання іноземних мов» є удосконалення професійної, 

методичної, психолого-педагогічної, рефлексивної компетентностей учителя 

англійської мови; поглиблення знань щодо інтерактивних технологій і їх 

застосування на уроці; вправляння в моделюванні, проєктуванні, плануванні 

занять на основі кейс-методу (case-study); удосконалення іншомовної 

комунікативної компетентності (Reading and Speaking Skills). 

 

Очікувані результати навчання (компетентності) 
 

Професійна програма передбачає, що учасниці/-ки 1) отримають науково-

методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) щодо розвитку й 

удосконалення фахових і загальних компетентностей і навичок використання й 

застосування інтерактивних технологій (case-study) на уроках англійської мови; 

2) навчаться застосовувати методики й інструменти дистанційного навчання й 

організації освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій; 3) 

систематизують знання й навички з методики навчання читання й говоріння 

англійської мови та побудують ефективну модель із формування та розвитку 

комунікативної компетентності учнів ЗЗСО, наповнять її практичними 

вправами, техніками, прийомами і засобами, технологіями оцінювання; 4) 

удосконалять іншомовну комунікативну компетентність, а також навички 

публічних виступів і самопрезентації, критичного та системного мислення, 

інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці. 
 

Організація навчання курсу 
 

Навчальний план короткострокових курсів підвищення кваліфікації 

розрахований на 30 годин і складається із двох тематичних модулів: 

1) сучасні засоби навчання англійської мови, 

2) мовний практикум. 

Кожен тематичний модуль передбачає години аудиторної та самостійної 

роботи. Навчання може здійснюватися за денною (стаціонарною) формою або 

дистанційною із використанням елементів змішаного навчання. 



 

Посилання і QR Code на курс: 

 

Короткострокові курси підвищення кваліфікації. It’s 

More than Just About the Language: Інтерактивні технології 

навчання іноземних мов : для вчителів англійської мови. 

URL: http://moodle.mdu.in.ua/course/view.php?id=3956 

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
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ТМ 1. Сучасні засоби навчання англійської мови 14 14 8  6 

ТМ 2. Мовний практикум 16 16  8 8 

 Загальна кількість годин: 30 30 8 8 14 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тематичний модуль 1. 

 

Сучасні засоби навчання іноземних мов 

№ 

з/п 
Тема 

Всь

ого 

Аудито

рна 

робота 

Самостій

на робота 

1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання 3 2 1 

2. Динаміка розвитку інноваційних процесів 3 2 1 

3. Інтерактивні технології навчання англійської мови 3 2 1 

4. 
Кейс-метод як засіб реалізації технологічного поля 

компетентнісного уроку англійської мови 
5 2 3 

 Всього 14 8 6 

 

Мета: ознайомлення учасниць/ків з 1) основними поняттями 

педагогічної інноватики, її складовими, класифікацією педагогічних 

нововведень, 2) типами структур інноваційного процесу, 3) моделями 

навчання, зокрема інтерактивного навчання та його суттю, а також 4) 

застосування новітніх технологій у процесі викладанні англійської мови, 

зокрема методу ситуаційного навчання (кейс-методу) у формуванні 

складників ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови. 

http://moodle.mdu.in.ua/course/view.php?id=3956


Зміст: Незрозуміле – погрожує, незнане – несе загибель, невідоме – завжди 

ворог. Саме так у більшості своїй реагують люди на привнесення нового, на 

прийдешні зміни, і педагоги в цьому не виняток. Відомий американський 

учений-соціолог, автор теорії Дифузії інновацій Еверетт Мітчелл Роджерс на 

основі ставлення до нововведень виділив п’ять груп учителів – новатори, ранні 

реалізатори, попередня більшість, пізня більшість і ті, хто коливаються. 

Педагогічні нововведення, якими б привабливими й опрацьованими 

вони не були, не можуть бути освоєні без належного управління й організації 

інноваційних процесів. Для впровадження нових форм, методик, педагогічних 

технологій потрібне розуміння того, як ці нововведення впроваджувати, 

освоювати і супроводжувати. 

У процесі опрацювання модуля слухачки/чі систематизують свої знання 

про педагогічні інновації, зокрема про інтерактивні технології навчання як 

метод активного навчання; проаналізують та усвідомлять можливості 

організації навчання англійської мови із застосуванням методу ситуаційного 

навчання і визначать методичну мету реалізації кейс-методу, виділять його 

особливу роль як засобу реалізації технологічного поля компетентнісного 

уроку; сформують уміння реалізувати у методиці застосування кейсів на 

уроках англійської мови як загальнодидактичні принципі, так специфічні 

принципи, що зумовлені особливостями інтерактивних технологій. 

 

Тематичний модуль 2. 

 

Мовний практикум/Developing Reading and Speaking Skills 

High-interest readings on a specific controversial and thought-provoking topic: 

helpful tips for use of English 

№ 

з/п 
Тема 

Всь

ого 

Аудито

рна 

робота 

Самостій

на робота 

1. 
LYING: What’s THAT on your resume. 

Resume=Curriculum Vitae = CV 
8 4 4 

2. 
SHOPPING: The new drug of choice. Letter of 

Recommendation 
8 4 4 

 Всього 16 8 8 

 

Мета: Вдосконалення методичної, мовної та мовленнєвої 

компетентності слухачок/ів курсів засобами навчання читання як одного із 

найкращих інструментів для збільшення словникового запасу, який вивчає 

мова; фокусування уваги як на завданнях навчання читання і говоріння на 



уроках англійської мови, наукових засадах, так і на організації навчання 

читання й говоріння зокрема. 

Зміст: Читання текстів публіцистичного стилю за поданими темами з 

подальшим обговоренням, аудіювання автентичних текстів із подальшим 

обговоренням, написання текстів різних функціональних стилів, 

удосконалення мовленнєвої компетенції. 

Текстові матеріали Уроку 1 викривають правду про обман/брехню. 

Тут широко обговорюються 1) розповсюджена практика обману/брехні 

в резюме, 2) результати опитування, що показує, як часто і за яких обставин 

люди обманюють, 3) інформація про фізичні ознаки того, що хтось говорить 

неправду, а також 4) досліджуються соціальні та психологічні причини, через 

які люди обманюють, і звертаються до читача з питанням: чи завжди чесність 

є найкращою політикою. 

Урок 2 розглядає нашу любов до покупок. 

Тексти 1) описують психологічні наслідки покупок на покупців, які так 

розважаються, 2) є привабливою рекламою торгового центру в Каліфорнії та 

3) виступають проти споживацтва і змушують задуматися над тим, що ми 

можемо бути більше задоволеними нашим життям, витрачаючи менше. 
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