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Курс, що пропонується, націлений на мобілізацію знань та дієвих практик 

навчання говоріння, сучасних підходів та критеріїв, оцінювання якості 

навчання говорінню. Слухачі матимуть унікальну можливість простежити 

впровадження технологій говоріння на практиці, покращити власні навички 

та вміння з досвідченими тренерами, зануритися у професійну дискусію у 

колі однодумців. Робота у малих групах з використанням інтерактивних 

методів навчання відкриє вам безліч ресурсів для професійного розвитку. 

Курс допоможе вам: 

 Залишатися в курсі сучасних методичних тенденцій, що стосуються 

навчання говоріння 

 Випробувати запропоновані технології на занятті 

 Дізнатися про тонкощі та типові помилки організації навчання 

говоріння 

 Отримати позитивний навчальний досвід у колі колег-професіоналів 

 Покращити власні мовленнєві  вміння 

У курс входить: 

 12 академічних години практичних занять з тренером, 18 годин 

самостійно-структурованого навчання 

 Пакет корисних матеріалів для власного удосконалення 

 Сертифікат участі (30 години) із зазначенням кількості годин та 

індивідуальним номером.  

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/


Модуль 1: Навчання говоріння: від викликів до 

можливостей 

День  Орієнтовний 

час 

Тема 

День 1 

 

18.00 – 19.20 (2г) 

(Час корегується 

за погодженням 

з учасниками) 

 

Сесія у прямому ефірі  

за посиланням: 

Тема: 

 Презентація курсу 

 Підходи до навчання 

  

 

9.00 – 13.00 (4г) Асинхронне навчання за 

посиланням: Moodle course 

 

День 2 

 

18.00 – 19.20 (2г) 

 
Сесія у прямому ефірі  

за посиланням: 

Тема: Говоріння як навичка, його 

характеристики.  

 

9.00 – 13.00 (4г) Асинхронне навчання за 

посиланням: Moodle course 

 

День 3 

 

18.00 – 19.20 (2г) 

 

Сесія у прямому ефірі  

за посиланням: 

Тема: Аспекти говоріння. Труднощі 

говоріння.  

 

9.00 – 13.00 (4г) Асинхронне навчання за 

посиланням: Moodle course 

 

День 4 

 

18.00 – 19.20 (2г) 

 
Сесія у прямому ефірі  

за посиланням: 

Тема:  Типи вправ  та організація 

діяльності з навчання говоріння. 

Роль вчителя. 

9.00 – 13.00 (4г) Асинхронне навчання за 

посиланням: Moodle course 

 

День 5 

 

18.00 – 19.20 (2г) 

 
Сесія у прямому ефірі  

за посиланням: 

Тема:  

 Оцінювання говоріння 

 



  Підведення підсумків, 

визначення шляхів 

подальшого розвитку 

9.00 – 11.00 (2г) Асинхронне навчання за 

посиланням: Moodle course 

 

 

 

Module 1 Speaking: Turning Challenges into Opportunities  

Day Indicative Time Activity and Theme 

Day 1 

 

18.00 – 19.20 

(2h) 

 

Live webinar session  

Link:  

 Course orientation and 

Introductions 

 Approaches to learning 

 

9.00 – 13.00(4h) Asynchronous learning  

Link: Moodle course 

 

Day 2 

 

18.00 – 19.20 

(2h) 

 

Live methodology session  

Link:  

Focus: Speaking as a skill. Features of 

spoken production and spoken 

interaction. Characteristics of a good 

language speaker 

9.00 – 13.00(4h) Asynchronous learning  

Link: Moodle course 

Day 3 

 

18.00 – 19.20 

(2h) 

 

Live methodology session  

Link:  

Focus: Aspects of speaking and 

difficulties they present for learners 

when speaking a foreign language. 

Curriculum requirements for teaching 

speaking to different age groups. 

Speaking in the CEFR 

9.00 – 13.00(4h) Asynchronous learning  

Link: Moodle course 

Day 4 

 

18.00 – 19.20 

(2h) 

 

Live methodology session  

Link:  

Focus: Types of speaking activities/ 

Ways of organizing speaking. The role 



of the teacher during student-centered 

activities 

9.00 – 13.00(4h) Asynchronous learning  

Link: Moodle course 

 

Day 5 

 

18.00 – 19.20 

(2h) 

 

Live methodology session  

Link:  

Focus: Assessment of speaking 

  Round-up session 

 Evaluation Module 1 

Link: 

9.00 – 13.00(4h) Asynchronous learning  

Link: Moodle course 

 

 

З організаційних питань звертатися: Фахівець відділу 

заочної та післядипломної освіти Дрига Олена Антоліївна 

(068) 235-68-46 e-mail: cno@ndu.edu.ua  

mailto:cno@ndu.edu.ua

