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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення 

кваліфікації «Формування соціокультурної та 

комунікативної компетентностей учнів на уроках 

французької мови» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

 014. Середня освіта 

 

Цільова аудиторія Вчителі французької мови закладів освіти всіх типів і 

форм власності 
 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год /3 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна/онлайн форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Береснєва Наталя Володимирівна, старша викладачка 

кафедри методики викладання і змісту освіти 

Юрченко Тетяна Валеріївна, старша викладачка 

кафедри методики викладання і змісту освіти 

 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей, викладачі 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються 

МОН або мають подвійне підпорядкування) 

 

Строки реалізації 

програми 

 

2022 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

  



 

 

 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми полягає у необхідності впровадження 

інноваційних технологій на уроках французької мови з метою вивчення культури 

у процесі викладання, ознайомлення з загальнолюдськими цінностями, тобто 

сприяння навчанню у контексті соціокультурного підходу та «діалогу культур». 

У зв'язку з розширенням потенціалу міжкультурного спілкування, реалізацією 

освітньої реформи відповідно до Концепції НУШ,  впровадженням нового 

державного стандарту базової середньої освіти зростає потреба у вивченні 

іноземних мов, культур і реалій тих країн, які є партнерами нашої держави та 

орієнтовані на вступ України у світовий освітній, культурний та економічний 

європейський простір.  

Метою програми є вдосконалення лінгвістичної, комунікативної та 

лінгвокраїнознавчої компетентностей вчителів французької мови та розвиток у 

слухачів курсів прагнення до удосконалення своєї мовної та професійної 

підготовки. Реалізація програми передбачає використання елементів 

діяльнісного підходу як провідного принципу організації занять. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми 

підвищення  кваліфікації педагогів включає:  
- Закон України «Про освіту». 
- Закон України «Про загальну середню освіту». 
- Закон України про дистанційне навчання 2020-2021; 
- Закону України «Про авторське право і суміжні права». 
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. 
- Державний стандарт базової середньої освіти. 
- Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників із 

розвитку цифрової компетентності. 
- Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І.,                                

Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., 

Кіор Т. М.). 
- Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А, Тріфан М. С., 

Унгурян І. К., Яковчук М. В.). 
- Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., 

Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., 

Кіор Т. М.,  Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.). 

https://drive.google.com/file/d/1Lvr1Juvpo3CMswCPPtWQozxXDQpq_yH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lvr1Juvpo3CMswCPPtWQozxXDQpq_yH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lvr1Juvpo3CMswCPPtWQozxXDQpq_yH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lvr1Juvpo3CMswCPPtWQozxXDQpq_yH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtBRLiTcnKDCcA5JDu0CBL8crUo0DbNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197vT9KTM6SRSci04yqZY544t8LnIPnUI/view?usp=sharing


 

 

 

Профілі базових компетентностей учителів французької мови містять 

основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для 

успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти. 

До професійних компетентностей відносяться такі: 

- мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями освіти 

державною мовою, та іншими мовами (за потребою), здатність формувати і 

розвивати мовно-комунікативні уміння і навички учнів. 

- предметно-методична (А2) – здатність моделювати зміст навчання відповідно 

до обов’язкових результатів навчання учнів, здатність формулювати та 

розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх 

компетентностей, здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, здатність 

добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів, здатність розвивати у учнів критичне 

мислення, здатність здійснювати оцінювання та результатів навчання учнів на 

основі компетентнісного підходу, здатність формувати ціннісні ставлення в 

учнів; 

- інформаційно-цифрова (А3) – здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, здійснювати пошук інформації, оперувати нею у професійній 

діяльності, ефективно використовувати нові електронні (цифрові) освітні 

ресурси; 

- емоційно-етична (Б2) – здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та 

емоції, потреби, керувати власними емоційними станами, здатність 

конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, 

здатність усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у 

глобальному світі; 

-  проєктувальний (В3) – здатністьпроєктуватиосередкинавчання і розвитку 

учнів; 

- прогностична (Г1) – здатність прогнозувати наслідки навчального процесу, 

здатність планувати освітній процес; 

- здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати умови та 

ресурси професійного розвитку впродовж життя, взаємодіяти з іншими 

вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, 

супервізії, тощо) 

- рефлексивна (Д3) – здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної 

діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

 

 

 

 



 

 

 

Очікувані результати навчання охоплюють: 
 

Знання і 

розуміння 

- необхідності впровадження навичок ХХІ століття в 

навчальний процес; 

- поняття ключових компетентностей і наскрізних умінь 

особистості;  

- базових понять лінгвокраїнознавчої теорії. 

Розвинені 

вміння 

- застосування теоретичних знань з організації навчання 

французької мови з опорою на лінгвокраїнознавчі 

особливості на практиці; 

- використання правильного стилю і тону у спілкуванні; 

- вживання мовних реалій у діалогічному та монологічному 

мовленні, що сприяє розвитку лінгвокультурної 

компетентності учителя; 

- опанування методикою розвитку соціокультурної 

компетентності учнів через онлайн середовище; 

- використання позакласної роботи для формування 

лінгвокраїнознавчої компетентності. 

Диспозиції(ці

нності, 

ставлення) 

- толерантне відношення до традицій іншомовних країн; 

- усвідомлення  та оцінка взаємозалежності людей і систем у 

глобальному світі; 

- культура мовленнєвої поведінки; 

- ставлення до викладання предмету французька мова з 

позиції підготовки до життя у суспільстві. 

Структура навчальної програми курсів: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з шести модулів:  «Регіональна та 

державна політика в сфері освіти», «Проєктування педагогічної діяльності в 

умовах освітнього середовища», «Теоретичні передумови формування 

соціокультурної компетентності учнів на уроках французької мови», «Зміст і 

структура соціокультурної компетенції», «Методика формування 

соціокультурної середовища  у процесі навчання французької мови», «Розвиток 

міжкультурної комунікації французькою мовою засобами формування 

лінгвокраїнознавчої компетентності». 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття. 

 

 

  



 

 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛФІКАЦІЇ 

«ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ» 

(очна форма навчання в режимі on-line – 30 годин) 
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Модуль 1 

(загальний) 

1. Регіональна та державна політика в сфері 

освіти 
5 1,5 3,5 

1.1. Освітня політика регіону в умовах державних 

реформ 
2 0,5 1,5 

1.2. Професійний розвиток педагога у вимірі  

нових освітніх реалій 
3 1 2 

Модуль 2 

(загальний) 

2. Проєктування педагогічної діяльності в 

умовах освітнього середовища 
5 1,5 3,5 

2.1. Педагогічне проєктування: поняття і сутність 2 0,5 1,5 

2.2. Педагогічний дизайн: основні етапи та 

інструменти проєктування 
3 1 2 

Модуль 3 

(фаховий) 

3. Теоретичні передумови формування 

соціокультурної компетентності учнів на 

уроках французької мови 

5 1,5 3,5 

3.1. Сутність ключових понять та чинні освітньо-

нормативні вимоги 
2 0,5 1,5 

3.2. Вікові та лінгвістичні передумови розвитку 

соціокультурної компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти 

3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Зміст і структура соціокультурної 

компетенції 
5 1,5 3,5 

4.1. Мова як інструмент пізнання, засіб 

спілкування та «культурний код» нації 
2 0,5 1,5 

4.2. Розуміння та інтерпретація семантичного 

значення лексичної одиниці 
3 1 2 



 

 

 

Модуль 5 

(фаховий) 

5.  Методика формування соціокультурної 

середовища  у процесі навчання французької 

мови 

5 1,5 3,5 

5.1. Класифікація інтернет платформ/програм, 

придатних для розвитку соціокультурної 

компетентності учнів основного етапу  

2 0,5 1,5 

3.2. Методика розвитку соціокультурної 

компетентності учнів основного етапу ЗЗСО 

через он-лайн середовищі 

3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Розвиток міжкультурної комунікації 

французькою мовою засобами формування 

лінгвокраїнознавчої компетентності 

5 1,5 3,5 

6.1. Лінгвістичний аспект міжкультурної 

комунікації 
2 0,5 1,5 

6.2. Позакласна робота як шлях формування 

лінгвокраїнознавчої компетенції 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти кафедри                                                           О.І. 

Папач 


