
Анотація дисципліни 

Світовий досвід підготовки вчителів-мовників 

Освітньо-професійна програма                             

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність     014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Світовий досвід підготовки вчителів-

мовників» є ознайомлення студентів з основними тенденціями розвитку мовної освіти, новими 

ефективними формами, методами й прийомами навчання мов, вивчення світового досвіду 

підготовки вчителів мовників.  . 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Світовий досвід підготовки вчителів-

мовників» є формування знань, умінь та навичок пошуку і застосування сучасних ефективних 

форм, методів та прийомів навчання мов, саморефлексії під час практики та самовдосконалення. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії; ЗК6. Здатність до генерування нових 

ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості; ЗК7. Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; СК3. Здатність формувати і розвивати 

мовно-комунікативні уміння і навички учнів; СК5. Здатність добирати і використовувати сучасні 

та ефективні методики і технології навчання мови і літератури, здійснювати інтегроване навчання; 

СК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично 

оцінювати інформацію,  використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності; СК11. Здатність до безперервного 

професійного розвитку; СК12. Здатність використовувати досягнення сучасної науки у 

професійній діяльності.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН6 Розробляти проєкти та керувати ними в умовах середньої школи; ПРН7 

Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися 

юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у перебігу педагогічної діяльності у середній школі; ПРН13 Застосовувати в 

освітньому процесі прийоми розвитку мовно-комунікативних навичок; ПРН15 Застосовувати 

інноваційні методи та прийоми навчання, міжпредметні зв’язки у навчанні мов і літератури, 

оцінювати результативність їх застосування; ПРН16 Застосовувати відкриті ресурси, 

інформаційно-комунікаційні технології у навчанні української та англійської мов і літератури; 

ПРН21 Планувати і забезпечувати власний професійний розвиток; ПРН22 Виявляти здатність 

використовувати досягнення сучасної науки у практиці навчання української та англійської мов і 

літератури. 

 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: професійна діяльність за 

фахом.  

Мова викладання – українська, англійська. Лектор – к. пед. н. Перевознюк В.В. 


