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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«COMMUNICATIVE TEACHING FOUNDATIONS»
Найменування освітньої опції: Communicative Teaching Foundations.
Напрям: методика навчання іноземних мов, навчання впродовж життя.
Мета: ознайомлення та поглиблення знань вчительства іноземних мов

з основ комунікативного підходу у викладанні іноземних мов; підготовка
вчителів іноземних мов до екзамену TKT (Teaching Knowledge Test),
Modules 1, 2, 3; розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для
ефективної діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом
між учительством, батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної
траєкторії професійного розвитку.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків
і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробник програми: Ганна Іванова – сертифікована
тренерка з підготовки до іспитів TKT, CELTA
(Certificate in English Language Teaching to Adults),
TYLEC (Teaching Young Learners Extension Certificate)
by Trinity College London, LCCI FTBE (London Chamber
of Commerce and Industry, Certificate for Teacher of
Business English). Співзасновниця і керуюча приватної
школи PUSH.
«Хто наважився вчити, не має припиняти вчитися»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні
семінари. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного
навчання.
Цільова аудиторія: вчителі/викладачі англійської мови та інших іноземних
мов.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 45 годин (або 1,5 кредити ЄКТС).
Мова навчання: англійська.
Строки і графік виконання програми: 1 модуль: 1,5 години 2 рази на
тиждень, загалом 5 тижнів – очно; 15 годин – самостійна робота. У разі обрання
3 модулів – 15 тижнів за тим же графіком.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст: Курс «Communicative Teaching Foundations» включає в себе три
незалежні модулі, які охоплюють основи комунікативного підходу у викладанні
іноземних мов.
Модуль 1:
Блок 1: граматика; лексика; фонетика; функції; читання; письмо; аудіювання;
говоріння. Блок 2: мотивація; контакт з мовою та фокус на формі; роль помилки;
відмінності у вивченні рідної та іноземної мов; характеристики учня; потреби
учня. Блок 3: Підходи до викладання мови; техніки презентації матеріалу;
практичні активності та завдання для розвитку мовленнєвих навичок; різновиди
оцінювання та тестових завдань.
Модуль 2:
Блок 1: ідентифікація та вибір цілей; ідентифікація різних компонентів плану
уроку; планування окремого уроку та низки уроків; вибір завдань з оцінювання.
Блок 2: використання довідників при підготовці уроків; вибір та використання
матеріалів підручника; вибір та використання додаткових матеріалів; вибір та
використання додаткових засобів навчання.
Модуль 3:
Блок 1: доцільне використання мови вчительством і учнівством; визначення
функцій мови учнівства; категоризація помилок учнівства. Блок 2: ролі вчителя;
групування учнів; виправлення помилок учнів; зворотній зв’язок.

Перелік компетентностей,
(загальні, фахові):

що

вдосконалюватимуться/набуватимуться

Фахові:
- мовно-комунікативна компетентність;
- предметна компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя.
Загальні:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність планувати та управляти часом;
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
- здатність спілкуватися іноземною мовою;
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність бути критичним і самокритичним;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність працювати в команді.
Очікувані результати навчання: По завершенні курсу, учасники опанують
основи комунікативного підходу у викладанні іноземних мов (ідентифікація суті
та цілей навчального процесу та визначення мотивації та характеристик учнів;
вміння використовувати усі наявні ресурси при підготовці заняття та низки
занять; вміння керувати навчальним процесом в аудиторії), а також будуть готові
до складання міжнародного кембриджського курсу для викладачів іноземних
мов TKT (Teaching Knowledge Test).
Мінімальна кількість осіб в групі: 6 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 16 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І
МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 134 грн., обсяг – 15 годин, загальна вартість 1
модулю – 2000 грн. Вартість 3 модулів – 6000 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/communicationteachingfoundations.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

