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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 

«ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІДЛІТКАМ У ВІРТУАЛЬНУ ЕПОХУ» 
 
Найменування освітньої опції: Викладання англійської мови підліткам у віртуальну 

епоху. 
 
Напрям: особливості викладання англійської як іноземної сучасним дітям і підліткам, 

можливості зберегти час і сили сучасного вчителя/ вчительки, отримання задоволення від 
уроку, навчання упродовж життя. 

 
Мета: заощадити час зайнятого вчителя та за 30 годин висвітлити основні тенденції й 

підходи у викладанні англійської мови в епоху онлайн навчання, показати найбільш 
ефективні, готові-до-використання завдання та хитрощі, які допоможуть «оживити» 
підручники, мотивувати підлітків ставати більш незалежними учнями й ученицями, а 
вчительству дадуть можливість отримувати задоволення від розроблених ним уроків, а не 
рахувати хвилини до їх закінчення. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей  

«Я І МОЯ ШКОЛА». 
 

Розробниця програми: 
Лада Красовицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, розробниця теоретико-
методичних основ курсів «Стилістика англійської мови», “How to Teach 
English to Young Learners”, має диплом CELTA Grade A. 

 
«Якщо ви самі не отримуєте задоволення від свого уроку, дуже 

важко очікувати цього від ваших учнів» (Кріс Роланд) 
 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи.  
За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 



 

 

Цільова аудиторія: вчителі англійської мови. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС:  30 годин (або 1 кредит ЄСТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 

60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: англійська. 
 
Строки і графік виконання програми: 5 години на тиждень, 2 рази на тиждень, 

загалом 3 тижні, 15 годин – самостійна робота.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
 
З початку пандемії COVID-19 ми, як викладачі, виявляли мужність, креативність і 

рішучість, допомагаючи своїм учням і колегам у найважчий період їхнього життя. Цей 
колективний досвід змінив нас як людей і кардинально змінив те, як ми викладаємо та 
навчаємось. І багато з цих змін – як хороших, так і поганих – ймовірно, вплинуть на шкільну 
освіту на довгі роки в майбутньому.  

 
Як вчителі англійської мови у середній школі, які працюють понад 50 годин на тиждень, 

у нас просто не вистачає часу вивчати все нове, що створюється кожного дня у світі 
технологій. Будь-який «вільний» час, який у нас є (час, який наші друзі використовують щоб 
просунутися по кар’єрі, зайнятися йогою, спілкуватися на Facebook), ми витрачаємо на 
планування уроків, перевірку учнівських зошитів та виставлення оцінок, й тому залишається 
мало бажання й енергії для освоєння нових платформ, комп’ютерних програм і прийомів 
навчання, якими би приголомшливими чи інноваційними вони не були.  

 
Тому мета курсу – заощадити час зайнятого вчителя та за 30 годин висвітлити основні 

тенденції та підходи у викладанні англійської мови в епоху онлайн навчання і показати 
найбільш ефективні, готові-до-використання завдання та хитрощі, які допоможуть 
«оживити» підручники, мотивувати підлітків ставати більш незалежними учнями, а 
вчителям дадуть можливість отримувати задоволення від розроблених ними уроків, а не 
просто рахувати хвилини до їх закінчення. Як сказав один з найвідоміших сучасних 
педагогів, Кріс Роланд, «Якщо ви самі не отримуєте задоволення від свого уроку, дуже 
важко очікувати цього від ваших учнів». 



 

 

Вебінар 1. Як максимально ефективно використати підручник, який є обов'язковою 
частиною навчального плану: 

1. Чи завжди підручник, обраний вашим шкільним методичним об'єднанням, відповідає 
потребам, інтересам і прагненням вашого учнівства?  

2. Як адаптувати його, щоб ваші учні не померли від нудьги?  
3. Кілька ідей, як оживити підручник. 
 
Вебінар 2. Як залучити підлітків до онлайн уроків англійської мови та підтримувати їх 

мотивацію за межами віртуального класу: 
1. Які найпоширеніші типи «проблемних» учнів зустрічаються підчас онлайн навчання 

та як їх приборкати?  
2. Які існують рівні залучення учнівства у навчальний процес?  
3. Ефективні прийоми, які допоможуть спонукати підлітків до навчання. 
 
Вебінар 3. Як зробити так, щоб ваші учні дійсно засвоювали те, що ви навчаєте: 
1. Як ми можемо переконатися, що наші учні отримають максимум від того, чого ми їх 

навчаємо?  
2. Як ми можемо допомогти їм зберегти нову інформацію, і використовувати її за 

потреби?  
3. Кілька порад і хитрощів, які сприятимуть розвитку здатності учнів запам’ятовувати 

інформацію та застосовувати її в нових ситуаціях. 
 
Вебінар 4. Як ефективно навчати аудіювання у віртуальному класі: 
1. Чому вчити? 
2. Чого вчити? 
3. Яка різниця між навчанням аудіювання і тестуванням аудіювання? 
4. Що таке мікроаудіювання і як його проводити в умовах онлайн уроків. 
 
Вебінар 5. Як допомогти своїм учням стати компетентними читачами:  
1. Кого вважають компетентним читачем?  
2. Які основні етапи підготовки до уроку з розвитку навичок читання? 
3. Завдання з читання, які дійсно працюють. 
 
Вебінар 6. Як змусити ваше учнівство спілкуватися англійською: 
 
1. Чи можна досягнути балансу між грамотністю і вільним володінням? 
2. Що таке комунікативне завдання? 
3. Як перетворити завдання для розвитку навичок говоріння з підручника на  

комунікативні? 
4. Поради, як саме започаткувати і стимулювати спілкування у віртуальному класі. 
 
 



 

 

Вебінар 7. Як гейміфікувати свої уроки: 
1. Які існують міфи про використання комп’ютерних ігор в навчальному процесі? 
2. Яка структура гейміфікації? 
3. Ідеї, які варто спробувати на уроках англійської мови в середній школі. 
4. Питання та обговорення проблем, які виникли протягом курсу. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться: 
Фахові: 

− мовна компетентність; 

− психологічна компетентність; 

− емоційно-етична компетентність; 

− громадянська та соціальна компетентність; 

− компетентність педагогічного партнерства; 

− інноваційна компетентність; 

− здатність до навчання впродовж життя; 

− рефлексивна компетентність. 
 
Загальні: 

− здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями з іноземної мови; 

− здатність до пошуку, опрацювання та аналізу отриманої інформації; 

− уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

− здатність до креативного та творчого мислення; 

− здатність працювати в команді та автономно;  

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або навчальної 
діяльності; 

− лінгвістична, соціолінгвістична, соціокультурна, прагматична та риторична 
компетентності для забезпечення ефективного спілкування англійською мовою у 
соціальному середовищі. 

 
Очікувані результати навчання: 
Наприкінці курсу ви зможете:  

− критично оцінити підручники, з якими працюєте, і дізнаєтеся про стратегії і 
прийоми, як зробити їх «ремікс» разом зі своїм учнівством; 

− сприяти формуванню внутрішньої мотивації у ваших учнів і створити у своїй 
віртуальній класній кімнаті середовище, яке підтримує автономію навчання; 

− більш ефективно формувати і розвивати навички і вміння рецептивних форм 
мовленнєвої діяльності – аудіювання і читання; 

− допомогти вашим учням стати чудовими комунікаторами; 

− креативно створювати уроки, на яких ваші учні будуть навчатися с задоволенням. 
 



 

 

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

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: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
 Google-форма: https://bit.ly/modernenglishforteachers. 
 
* 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). 

https://bit.ly/modernenglishforteachers

