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Курси підготовки вчителів Великої Британії до навчання дорослих 

 

Людина, що має намір працювати вчителем англійської мови за кордоном, 

повинна отримати належну кваліфікацію, про яку свідчить Сертифікат з 

викладання англійської мови. Сертифікат затверджується однією з двох 

екзаменаційних установ у галузі викладання англійської мови – 

Екзаменаційний Центр Кембриджського університету (UCLES) і Трініті 

Коледж Лондона. Кваліфікаційний Сертифікат видається після інтенсивного 

курсу, який триває 100-120 годин. Форми навчання очна і заочна []. 

Вимоги до вступу у більшість таких центрів ті ж самі що і до університету, 

хоча деякі вимагають від бажаючих навчатися наукового ступеню. 

Вступна співбесіда передбачає наступне: кандидати повинні 

продемонструвати належний рівень володіння мовою, вони мають переконати 

інтерв’юера у своєму потенціалі подальшого професійного вдосконалення. 

Високим рівнем кваліфікації у галузі викладання англійської мови 

вважається Сертифікат про навчання англійської мови дорослих. Управляюча 

установа – UCLES. 

Програма Курсу визначає наступні задачі для слухачів []: 

 вдосконалити знання з мови і використовувати їх у практичній 

діяльності; 

 усвідомлювати різні підходи до вивчення англійської мови, 

мотивації та ролі слухачів у групі, функції вчителя на уроці; 

 демонструвати знання принципів викладання англійської мови у 

процесі навчання дорослих; 

 розвинути основні уміння, необхідні для забезпечення навчального 

процесу в дорослій аудиторії; 



 ознайомитися з відповідними засобами і матеріалами для навчання 

дорослих, контроля знань і отримання додаткової інформації; 

 визначити подальший професійний розвиток у цій галузі. 

 

  Програмою також передбачено практичну діяльність слухачів. Кожен 

слухач повинен виконати 6 годин практики у відповідній віковій групі, як 

мінімум на двох рівнях; 8 годин відвідування й спостереження за заняттями 

досвідчених вчителів; розробити і представити порт-фоліо курсу навчання, 

включаючи всі письмові завдання і матеріали з практики навчання. Кількість 

слухачів у групі – не менше 10 осіб, навчання проводиться за двома рівнями, 

один з яких початковий. 

У програмі Курсу робиться наголос на педагогічних уміннях планувати, 

визначати потреби слухачів та використовувати, адаптувати і розробляти 

навчальні матеріали для різних цілей і в різних контекстах. 

При визначенні структури Курсу пріоритет надається 6 темам, необхідним 

для досягнення мети Курсу: 

- удосконалення мовленнєвих умінь; 

- ролі учнів, функції вчителя та система взаємовідносин у 

вивченні/навчанні мови; 

- планування уроку для ефективного навчання англійської мови дорослих 

слухачів; 

- керування навчальною діяльністю слухачів та стратегії навчання 

англійської мови дорослих; 

- критерії розробки і відбору навчального матеріалу до навчання 

англійської мови дорослих; 

-  професійний розвиток вчителя англійської мови до навчання дорослих; 

Наступним рівнем кваліфікації вчителів у Великій Британії є курс 

“DELTA” (Diploma in English Language Teaching to Adults) [ ]. Курс “DELTA” – 

це курс підготовки вчителів, які мають певний досвід роботи. Курс 

спрямований на розвиток практичних умінь слухачів до навчання дорослих, а 



також зорієнтований на активне залучення слухачів до процесу навчання із 

зосередженням на завданнях, виконання яких потребує теоретичних знань та 

активних практичних дій. У програмі Курсу [] робиться наголос на інтеграції 

різних підходів до вивчення англійської мови та усвідомлення ролі і функції 

мови та теорії навчання. Така організація програми дає можливість здійснювати 

ефективну аудиторну роботу та безперервний професійний розвиток слухачів. 

Підсумковий контроль навчання слухачів здійснюється на базі поточного 

контролю, який передбачає демонстрування практичних вмінь та навичок, 

теоретичних знань та самостійний професійний розвиток слухачів, необхідний 

для подолання нових труднощів, якщо такі виникають. 

 

Курс “DELTA” здійснює підготовку вчителів з досвідом роботи навчання 

англійської мови дорослих не менше двох років (приблизно 1200 годин). 

Слухачами Курсу можуть стати вчителі-філологи з належним рівнем володіння 

англійської мови, як письмової, так і усної, що надасть можливості успішно 

закінчити курс навчання. Форми навчання денна (від двох до трьох місяців) та 

заочна (від шести до року). За Курсом “DELTA” також проводиться 

дистанційне навчання. 

Курс “DELTA” передбачає вивчення теорії та практики для вдосконалення 

знань з англійської мови, поглиблене вивчення принципів та методів 

ефективного навчання, практичних навичок, які є необхідними для навчання 

англійської мови дорослих слухачів. 

Курс “DELTA” включає наступні компоненти: 

- практика навчання; 

- спостерігання за проведенням уроків досвідченими вчителями; 

- виконання практично спрямованих письмових завдань; 

- самостійна робота; 

- письмовий іспит. 

Програма Курсу надає перевагу 6 наступним складовим процесу навчання: 

1. Мова: розуміння, знання, використовування 



2. Задачі навчання і вивчення англійської мови дорослим слухачем. 

3. Засоби навчання. 

4. Аудиторна робота. 

5. Система контролю і оцінювання. 

6. Професійний розвиток. 

Навчальний план Курсу складається з 120 годин аудиторних занять і 10 

годин практики навчання дорослих. Чотири модулі проводять і оцінюють 

викладачі навчального центру, тоді як по одному проводиться зовнішнє 

тестування. Додатково надається 10 годин на спостерігання за проведенням 

уроків, п’ять з яких повинні проводитися досвідченими вчителями. На 

самостійну роботу, яка включає читання, наукову роботу і письмовий аспект, 

планом надається 300 годин.  

Система контролю та оцінювання включає наступні 3 компоненти: 

- курсова робота: впродовж навчання слухач повинен виконати 8 

курсових робіт; за 6 роботами проводиться внутрішнє тестування, а за 

двома зовнішнє; 

- самостійна робота: контроль здійснюється під керівництвом викладачів 

центру, а оцінювання проводиться незалежними експертами; 

- письмовий іспит: термін складання три години, за які слухач повинен 

виконати три завдання: 1) дати аналіз роботи студента з фрагменту 

уроку; 2) до наданого тексту розробити систему вправ, спрямованих на 

розвиток тих чи інших умінь; 3) зробити аналіз навчального матеріалу. 

Диплом про закінчення Курсу видається тільки за умови виконання всіх 

трьох компонентів. 

 

 

 


