
КАРТКА 

очно-дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів 
іноземної мови  

Кількість годин навчального плану: 
Тривалість курсу: 3 місяці 

Мета курсу  

формування професійних компетенцій для здійснення подальшого особистісного, 

професійного розвитку, впровадження інноваційних методів викладання та навчання у 

контексті сучасних вимог в освіті щодо розвитку ключових компетентностей особистості 

та нових ролей педагогів. 

Завдання для вивчення курсу : 

 Систематизувати знання щодо: 

– основних положень концепції нової української школи; 

– ключових компетентностей особистості; 

– нормативно-правової бази; 

– основних ролей та характеристик сучасного педагога; 

– ролі ІКТ у реалізації траєкторії власного професійного розвитку та навчально-

виховному процесі; 

– основних принципів індивідуалізації навчання. 

– загальних механізмів забезпечення якості освіти; 

– цілей та завдань формування мовних та мовленнєвих компетенцій; 

– педагогічних підходів до ефективного планування та викладання іноземних мов;. 

– використання ІКТ при створенні віртуального навчального середовища. 

 Сформувати вміння (навички): 

– здійснювати аналіз сучасних завдань в освіті, вимог до ролей та характеристик 

сучасного вчителя у реалізації цих завдань; 

– планувати власний професійний розвиток; 

– створювати сприятливе та ефективне навчальне середовище; 

– застосовувати ефективні технології при проектуванні навчально-виховного 

процесу. 

 Розвинути установки до: 

– інноваційності; 

– лідерства; 

– створення позитивного комфортного середовища для реалізації активних методів 

навчання; 

– врахування індивідуальних особливостей кожного учня при плануванні 

навчального процесу; 

– самовдосконалення і навчання впродовж життя; 

– рефлексії. 

Очікувані навчальні результати: 

знання: 

– основних положень концепції нової української школи; 

– ключових компетентностей особистості; 

– нормативно-правової бази; 

– основних ролей та характеристик сучасного педагога; 



– ролі ІКТ у реалізації траєкторії власного професійного розвитку та навчально-

виховному процесі; 

– основних принципів індивідуалізації навчання. 

– загальних механізмів забезпечення якості освіти; 

– цілей та завдань формування мовних та мовленнєвих компетенцій; 

– педагогічних підходів до ефективного планування та викладання іноземних мов;. 

– засобів ІКТ для створення віртуального навчального середовища. 

вміння: 

– здійснювати аналіз сучасних завдань в освіті, вимог до ролей та характеристик 

сучасного вчителя у реалізації цих завдань; 

– планувати власний професійний розвиток; 

– створювати сприятливе та ефективне навчальне середовище; 

– застосовувати ефективні технології при проектуванні навчально-виховного 

процесу. 

установки до: 

– інноваційності; 

– лідерства; 

– створення позитивного комфортного середовища для реалізації активних методів 

навчання; 

– врахування індивідуальних особливостей кожного учня при плануванні 

навчального процесу; 

– самовдосконалення і навчання впродовж життя; 

– рефлексії. 

Категорія слухачів: вчителі іноземних мов 

Технічні вимоги до курсу 

Для користування навчально-методичними матеріалами переконайтеся, що на Вашому ПК 

встановлено пакет Microsoft Office (програми: Microsoft Word, Excel, Power Point) з 

підтримкою 1997-2013 (пакет оновлення 3 (SP3) для Office 2003), Adobe Acrobat 8 і вище, 

Adobe Flash Player 14.  

Навчальний план курсу 

Дистанційний курс, розміщений у віртуальному навчальному середовищі, забезпечує: 

управління навчальним процесом та адміністрування; надання знань шляхом вивчення 

теоретичного матеріалу; самоконтроль; формування навичок і вмінь на основі отриманих 

знань; закріплення матеріалу; сумісну діяльність слухачів у малих групах; синхронне та 

асинхронне спілкування; контроль за засвоєнням теоретичного матеріалу; виконання 

практичних завдань та їх контроль.  

Актуальність курсу визначається: 
 сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, інтеграція, 

інформатизація, формування нового бачення громадянина) 

 тенденціями євроінтеграційного розвитку освіти  на сучасному етапі; 

 сучасними тенденціями оновлення системи освіти України: «… різнобічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності. …»; 

 концептуальними засадами сучасної шкільної мовної освіти; 

 інноваційними процесами в теорії і практиці викладання шкільного курсу 

«Іноземна мова». 



Вимоги до слухачів системи дистанційного навчання. 
Слухач зобов’язаний:  

 мати стабільний інтернет-зв’язок; 

 мати можливість роботи у мережі не менше 4 годин на тиждень; 

 мати електронну адресу;  

 систематично й глибоко опановувати теоретичні знання й практичні навички курсу;  

 виконувати у встановлений термін всі види завдань, передбачені навчальним 

планом і програмами;  

 інформувати викладача (тьютора) про виникнення будь-яких проблем, пов’язаних 

із виконанням навчального плану;  

 вчасно здавати виконані завдання і тести, розроблені викладачами, у відповідності 

з інструкціями щодо виконання;  

 обговорювати поточні питання на веб-заняттях, дотримуватися правил форуму;  

 регулярно вивчати оголошення та переглядати Календар (Графік). 

 

Ваш викладач: ПІБ, тел..-----------, E-mail. 

 

Ваш тьютор: ПІБ, тел..-----------,  E-mail. 


