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Менеджер, що не володіє майстерністю комунікативної пове-
дінки не може досягти успіху.

На практичних заняттях, у процесі вивчення іноземної мови,
існують великі можливості для вироблення та опанування кому-
нікативних умінь, таких як:

— прогнозувати поведінку партнера;
— розвивати й планувати відносини;
— застосовувати необхідну стратегію і тактику спілкування

для досягнення поставлених цілей.
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кафедра іноземних мов факультету
управління персоналом та маркетингу

КВАЛІФІКАЦІЯ ДЛЯ ТИХ ВЧИТЕЛІВ,
ХТО НЕ Є НОСІЯМИ МОВИ

Більшість людей, які вивчають англійську мову, насправді не
є носіями цієї мови. Вони — вчителі державних шкіл у країнах по
всьому світу, і вони мають відповідну кваліфікацію на викладан-
ня у своїй країні, як правило, зі спеціалізацією в галузі викладан-
ня англійської мови. Наприклад, у Гонгконгу проводиться моні-
торинг знань мови вчителів. Ті, хто працює в приватних мовних
школах, можуть, через комерційний тиск, мати таку ж кваліфіка-
цію, як носії мови.

Великі проблеми існують через мінімальну кваліфікацію і не-
достатнє забезпечення якості навчання, по мірі становлення галу-
зі освіти все більш професійною. Вона намагається самостійно
регулювати для їх усунення.

Кваліфікація у США.
Більшість американських інструкторів у місцевих коледжах

приймають на кваліфікацію магістрів гуманітарних наук (MA) за
результатами TESOL. Цей ступінь також надає їм право виклада-
ти в більшості випадків EFL.

У деяких районах Сполучених Штатів майже всі вчителі поча-
ткової школи беруть участь у навчанні ELLs (діти, які вчаться в
школі англійською мовою і розмовляють вдома мовою, відмін-
ною від англійської).

Кваліфікації вчителів варіюються залежно від штату, але
завжди включають державні сертифікати вчителя народної осві-
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ти. Цей стан потребує ліцензування та значного практичного
досвіду, а також плану роботи. Магістерська програма TESOL,
зазвичай, включає в себе як дипломну роботу з англійської мо-
ви, так і одну з дисциплін вільного мистецтва (література, лінг-
вістика, дослідження ЗМІ) з основами методики викладання.
Прийняття до магістратури TESOL зазвичай потребує щонай-
менше ступінь бакалавра з невисоким рівнем знання англійської
мови або іноземної мови. Важливо зазначити, що видача серти-
фікатів з навчання або ліцензії не видаються автоматично після
завершення програми.

Всі вчителі повинні скласти повний набір іспитів (як правило,
предмет і метод іспитів Praxis або подібні, спонсовано державою
іспити), а також володіння інструкцією, як поводитися із студен-
тами в навчальних закладах. Часто, сертифікати ESL можуть бу-
ти отримані після проходження додаткових курсів від коледжу.
Сертифікати ESL, як правило, дійсні тільки за наявності уже іс-
нуючих сертифікатів з навчання. Сертифікаційні вимоги до вчи-
телів ESL сильно відрізняються залежно від штату, сертифікати є
дійсними, якщо вони визнаються за згодою обох держав.

Британські дипломи.
Загальна акредитована кваліфікація вчителів на території

Об’єднаного Королівства включає вплив результатів сертифікатів
та дипломів ESOL від Трініті-коледжу в Лондоні та ESOL від
Кембриджського університету.

Атестація курсу зазвичай проводиться перед початком на-
вчання. Цього достатньо для більшості завдань EFL (див. TEFL
для розширеного обговорення поїздки навчання) і для яких з них
ESOL. Сертифікат TESOL (сертифікат у сфері викладання анг-
лійської мови носіям інших мов), виданих Трініті-коледжем у
Лондоні, і CELTA (сертифікат у сфері викладання англійської
мови для дорослих), виданої Кембриджем, є найбільш прийнят-
ними для кваліфікації вчителя нових учнів. Курси пропонуються
у Великобританії і в багатьох країнах по всьому світу. Як прави-
ло, учні займаються протягом повного робочого дня один місяць
або неповного робочого дня до одного року.

Вчителі з двома або більше роками досвіду викладання, які
хочуть залишитися у сфері викладання і просуватися кар’єр-
ними сходами (включаючи управління школи і підготовку вчи-
телів), можуть писати дипломні роботи. Ліценціат Трініті-
коледжу в Лондоні надає диплом у галузі викладання англій-
ської мови носіям інших мов (DipTESOL) і Кембридж пропо-
нує диплом викладача англійської мови для дорослих
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(DELTA). Ці дипломи вважаються еквівалентними і обидва є
акредитованими на рівні 7 переглянутих Комісією національ-
ної системи кваліфікацій. Деякі вчителі, які залишаються у
сфері викладання, продовжують працювати за відповідним фа-
хом (прикладна лінгвістика або ELT). Багато магістрів Вели-
кобританії потребують значного досвіду в сфері — перед тим,
як кандидата буде зараховано на курс.

EFL — вища мовна акредитована кваліфікація у секторі Ве-
ликобританії, у тому числі приватних мовних школах і вищих
освітніх закладів. Проте, в Англії та Уельсі, з тим щоб відпові-
дати критеріям уряду за те, що кваліфіковані вчителі ESOL в
навчання й навички сектора (тобто після отримання
обов’язкового або додаткової освіти), вчителі повинні мати
сертифікат підвищення кваліфікації викладання Етап 3 на Рі-
вень 5 (переглянутої НКР) і сертифікат для фахівців ESOL на
рівні 4. Визнані кваліфікації, які надають один або обидва з
них включають: післядипломний сертифікат у сфері освіти
(PGCE) у ESOL, модуль CELTA 2 та City & Guilde 9488. Вчи-
телі, як правило, проводять PGCE на будь-яку тему в рамках
Британського державного сектора, і можуть обирати спеціалі-
зацію в ELT.

Завідонова Н. І., Червінська Л. М., ст. викладачі
кафедри іноземних мов факультету

управління персоналом та маркетингу

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

У процесі навчання іноземних мов важливу роль відіграють
інноваційні технології, а саме комп’ютерні програми та Інтернет,
які дають змогу інтенсифікувати процес навчання. Вміння пра-
цювати з колосальним інформаційним потоком є наразі абсолют-
но необхідним для спеціалістів у будь-яких сферах. Інноваційні
технології при вивченні іноземних мов включають інтеграційні
процеси, розвиток між предметних зв’язків, перебудову само-
стійної роботи студентів, використання комп’ютерних технологій
та реструктурування змісту навчального курсу.

Використовуючи будь-які засоби інформаційних технологій і
поєднання їх з традиційними засобами викладання вибудовує
специфічну форму навчання, яка. як і традиційна, представляє


