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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 комунікативно мовний та завданнєво-фокусований підходи до 

навчання англійської мови (АМ) у ЗЗСО шляхом застосування принципів 

проєктування комунікативної граматики, використання діалогів для навчання 

транзактивної компетентності з АМ, а також з’ясування переваг і недоліків 

практики комунікативного навчання АМ, що надасть можливість успішно 

організовувати освітній англомовний процес у 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 «Classroom Activities that Spark Communication: 

Комунікативний підхід до навчання ІМ та стратегія кооперативного 

навчання для вдосконалення мовних компетентностей» є удосконалення 

професійної, методичної, психолого-педагогічної, рефлексивної 

компетентностей учителя англійської мови; поглиблення знань щодо 

комунікативного підходу як оптимального засобу навчання ІМ і його 

практичного застосування на уроці, де основна увага приділяється 

комунікативній компетенції учня; вправляння в моделюванні, проєктуванні, 

плануванні занять на основі ігрових технологій і гейміфікації процесу 

навчання/учіння АМ (Games and Activities); 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 комунікативного підходу й ігрових технологій 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) комунікативний підхід як оптимальний засіб навчання АМ, 

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. 



 

QR Code і посилання на курс 

 

Короткострокові курси підвищення кваліфікації. 

Classroom Activities that Spark Communication: 

Комунікативний підхід до навчання ІМ та стратегія 

кооперативного навчання для вдосконалення мовних 

компетентностей: для вчителів англійської мови. URL: 

http://moodle.mdu.in.ua/course/view.php?id=6627 

 

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
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ТМ 1. 

Classroom activities that spark communication: 

Комунікативний підхід як оптимальний засіб 

навчання АМ 

14 14 8  6 

ТМ 2. 
Мовний практикум (Developing and Improving 

Reading and Speaking Skills) 
16 16  8 8 

 Загальна кількість годин: 30 30 8 8 14 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тематичний модуль 1. 

 

Classroom activities that spark communication: 

Комунікативний підхід як оптимальний засіб навчання АМ 

№ 

з/п 
Тема Всього 

Аудито

рна 

робота 

Самостій

на робота 

1. 
Комунікативний підхід як оптимальний засіб 

навчання іноземної мови 
3 2 1 

2. 
Особливості практичного застосування 

комунікативного методу на уроках АМ 
3 2 1 

3. Ігрові технології навчання АМ 4 2 2 

4. 
Гейміфікація як спосіб підвищення залучення 

учнів на уроках ІМ 
4 2 2 

 Всього 14 8 6 

http://moodle.mdu.in.ua/course/view.php?id=6627


 

Мета: ознайомлення учасниць/ків із 1) комунікативним підходом як 

оптимальним засобом навчання ІМ, 2) принципами організації навчальної 

діяльності учнів у застосуванні комунікативного методу на уроках АМ, 3) 

сутністю ігрових технологій у навчанні ІМ, функціями гри та принципами її 

використання у навчанні ІМ, класифікацією комунікативних ігор за 

досягненням практичної мети уроку, а також 4) ефективними гейміфікованими 

методами вивчення ІМ. 

 

Зміст: для більшості вчителів відоме явище структурно-компетентного, 

але комунікативно некомпетентного учня/иці. Це означає, що можливість 

правильно маніпулювати структурою мови є тільки частиною того, що 

включено до вивчення мови. Такий учень/иця здатний/а створювати 

граматично-правильні речення і в той же час не може створити простої 

комунікації. Він/вона може граматично правильно сказати репліки, але жодна 

з них, хоча й граматично правильна, не буде використана носієм мови. Тут є 

«щось інше», що потребує усвідомлення і це «щось» включає в себе вміння 

сказати «правильну річ» у «правильний час». 

Суть комунікативного підходу полягає у тому, щоб передати учням не 

знання про мову як систему, а озброїти їх мовленнєвими уміннями і навичками 

для практичного застосування у будь-якій іншомовній мовленнєвій ситуації. 

Комунікативно-орієнтований метод навчання ІМ покликаний наблизити тих, 

хто вивчає іноземну мову, до реальних умов спілкування. 

У процесі опрацювання модуля слухачки/чі систематизують свої знання 

про поняття «підхід» і «метод», комунікативну і лінгвістичні компетенції, 

компоненти іншомовної комунікативної компетентності та принципи 

комунікативного навчання ІМ; проаналізують та усвідомлять особливості 

практичного застосування комунікативного методу на уроках ІМ і визначать 

комунікативну спрямованість навчально-методичних матеріалів; сформують 

уміння реалізувати у методиці застосування ігрових технологій на уроках 

англійської мови як загальнодидактичні принципи, так специфічні принципи, 

що зумовлені особливостями інтерактивних технологій; отримають поради 

щодо 1) застосування гейміфікованих елементів на різних етапах уроку АМ і 

перевірки рівня засвоєння вокабуляра (навчальних квестів, веб-квестів, 

кросвордів/філвордів/сканвордів, діалогів тощо), 2) створення дистанційного 

мікроклімату для подальшого розвитку навичок підготовки дидактичних 

матеріалів для роботи, а також 3) розглянуть корисні посилання на різні веб-

ресурси з теми. 

 



 

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. EDUCATION: Is everyone cheating? 8 4 4 

2. SEX EDUCATION: How much do we need to know? 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. 

 

У текстових матеріалах Уроку 1 розглядається проблема обману в 

середніх школах, коледжах та університетах. 

Тут 1) розповідається про жінку, яка вдалася до обману у старшій школі, 

і совість все ще мучила її через 47 років, 2) пояснюються причини, через які 

так багато старшокласників обманюють, 3) дається уявлення про шахрайство 

в коледжах та університетах, а також про те, що деякі школи роблять для 

боротьби з шахрайством, а також 4) йдеться про випускника університету, 

який зіткнувся зі спокусою обдурити та протистояв їй. 

 

Урок 2 розглядає тему статевого виховання. 

Тексти 1) описують елементи хорошої програми статевого виховання, 2) 

порівнюють два типи програм, які пропонують американські школи та 3) 

висвітлюють дослідження Альфреда Кінсі, якого багато хто вважає батьком 

статевого виховання. 
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