
Дисципліна Дисципліна 7:  

«Інтерактивні технології в навчанні 

іноземних мов у закладах середньої освіти» 

Рівень BO Бакалавр (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта. Мова і література 

(англійська) / Середня освіта. Англійська 

мова 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма – 2 курс, 3 семестр, 3 кредити 

Заочна форма – 2 курс, 3 семестр, 3 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год.  

(лекції – 14 год., практичні – 10 год.)  

Заочна форма – 90 год.  

(лекції – 8 год., практичні – 4 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри англійської філології 

Ковальчук Людмила Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою 

не нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися Курс «Інтерактивні технології в навчанні 

іноземних мов у закладах середньої освіти» 

створений для того, щоб оволодіти 

педагогічною майстерністю використання 

різноманітних інноваційних методів, форм 

та прийомів навчання, зорієнтованих на 

розвиток іншомовної комунікативної 

компетенції учнів, насамперед діалогічного 

мовлення.  

Ви дізнаєтесь, як через вміле застосування 

інтерактивних технологій не лише 

стимулювати комунікативну активність 

учнів, а й розвивати їх творчий потенціал та 

критичне мислення.   

Ви потренуєтесь проводити урок іноземної 

мови з використанням інтерактивних 

технологій з подальшим обговоренням його 

результативності. 

Чому це цікаво/треба Ви дізнаєтеся: 



вивчати  як максимально надати учням 

можливість розмовляти іноземною 

мовою задля покращення 

комунікативних навичок; 

 як мотивувати розширення знань та 

активний самостійний пошук учнів 

для забезпечення ефективності 

іншомовного спілкування; 

 як створити оптимальні умови для 

індивідуального самовираження учнів 

всередині групи та розвитку вміння 

працювати в команді. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ви навчитеся:  

 раціонально структурувати 

інтерактивний урок іноземної мови 

відповідно до поставлених завдань; 

 цікаво організовувати і у разі потреби 

коригувати інтерактивну діяльність 

учнів з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей та рівня володіння 

іноземною мовою; 

 ефективно створювати комфортний 

навчальний простір для діалогової 

взаємодії, де учні відчувають 

успішність та інтерактивну 

досконалість. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Ви зможете скористатися знаннями, 

отриманими завдяки цьому курсу, у 

найрізноманітніших сферах – від кар’єри 

вчителя англійської мови у школі до 

мовного коуча. 

Особливо корисним він стане для тих, хто 

прагне стати висококваліфікованим та 

конкурентоспроможним педагогом в 

навчанні іноземних мов як у режимі 

оффлайн, так і онлайн, що є особливо 

релевантним в умовах сьогодення. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни,  

навчально-методичні матеріали  

(включно з аудіо- та відеоподкастами) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

 



силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 
 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

