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Вивчення іноземних мов  у 2014-2015 навчальному році буде 

здійснюватись за  декількома навчальними програмами а саме: 

      «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 

класи»,  Видавничий дім «Освіта», 2012 р.; 

      «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-

11 класи»,  Київ, 2010 р.; 

      «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної 

мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.; 

     «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-6 

класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.; 

      «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 7-9 

класи», «Перун», 2005 р.; 

      «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна 

мова 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.; 

        Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення 

предметної тематики у рамках навчального року,  а лише вказують на зміст, 

вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках 

семестрового і підсумкового контролю. 

       Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в 

єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між 

класами.  

        Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються згідно 

листа Міністерства від 11.06.14 р. №1/9-303 для: 

для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 

№ 572;  

для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682; 

для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН 

України  від 29.05.2014 № 664; 

для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  

№ 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 



для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН 

України  від 29.05.2014 № 657; 

для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням окремих 

предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-6 класи – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); 7-9 класи 

– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі 

змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657; 

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-3 

класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 

(додатки 4-5 ); 4 клас – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл 

цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182 чи  

Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом 

МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); 5-6 класи - за Типовими 

навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі 

змінами, внесеними наказом МОН України 29.05.2014 № 664 (додаток 3); 7-9 

класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, 

затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 10-11 класи – за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі 

змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 

19); 

для білінгвальних класів: 5-6 класи - за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; 7-9 класи – за 

Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 

07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН 

України  від 29.05.2014 № 657  (додаток 20); 

       Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального плану 

основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти 

на рівні Державного стандарту.  

        Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім 

навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального 



навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня 

навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу. 

Звертаємо увагу на нові Типові навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня (Наказ Міністерства від 29.05.2014 №664), 

згідно яких навчальний заклад з 1 вересня  отримує право вибору щодо 

вивчення другої іноземної мови.  

Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови 

приймаються, залежно від умов для такого вивчення, навчальним закладом.  

         У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише 

те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф 

Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури 

затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та  

оприлюднюється через ―Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки 

України‖. Із зазначеним переліком  можна буде ознайомитись  на сайті 

Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua   Для учнів 6 –го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов  підготовлені нові підручники та навчально-

методичні комплекти.  Навчальний зміст підручників укладено відповідно до 

програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного 

спілкування. 

      Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає 

специфіку  предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним 

компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи 

діяльності — навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, 

аудіювання, читання, письма.     

Англійська мова: 

англійська мова 6 клас авт. Карп’юк О.Д. (вид. ―Лібра Терра‖, 2014); 

англійська мова 6 клас авт. Несвіт А.М. (вид. ―Генеза‖, 2014); 

Німецька мова: 

німецька мова 6 клас авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М,. (вид. 

―Грамота‖, 2014); 

німецька мова 6 клас авт. Сотнікова С.І., Гоголєва Г.В., (вид. ―Ранок‖, 2014); 

Французька мова: 

французька мова 6 клас авт. Клименко Ю.М., (вид. ―Генеза‖, 2014); 

Іспанська мова: 

іспанська мова 6 клас авт. Редько В.Г., (вид. ―Генеза‖, 2014.)  

Викладання другої іноземної мови  в цьому  навчальному році буде 

здійснюватись за  підручниками: 

 Англійська мова: 

англійська мова 6(2) клас авт. Пахомова Т.Г., (вид. ―Методика‖, 2014);  

 Німецька мова:  

німецька мова 6(2) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. ―Ранок‖, 2014); 

німецька мова 6(2) авт. Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. ―Ранок‖, 2014); 

Французька мова: 

французька мова 6(2) авт. Клименко Ю.М., (вид. ―Методика‖, 2014); 

http://www.mon.gov.ua/


                   Оцінювання навчальних досягнень учнів.       

       Здійснення  контролю забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу  з метою приведення його до рівня, заданого програмою й 

стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й 

рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, 

лексики, фразеології, граматики. 

       Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення рівня 

володіння кожним видом  розроблені відповідні критерії. 

       Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над 

ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.  

Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його 

робота,  які вимоги в навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому 

полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань.  

       Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних 

закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою 

встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його 

оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій 

навчання.  

        Основна функція поточного контролю - навчальна. Питання, завдання, 

тести спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й повторення 

пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною 

роботою групи. 

       Наступною  ланкою в системі контролю є семестровий  контроль, що 

проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального 

матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження 

результатів поточних балів, отриманих учнями  раніше. Семестровий 

контроль проводиться двічі на рік.  

        Завдання для проведення семестрового  контролю складаються на 

основі програми,  охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого 

матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що 

дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.  

       Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, 

наприклад, такий запис: 

5.12. 

Контроль 

Аудіювання   

18.12. 

Контроль 

Говоріння   

22.12. 

Контроль 

Читання   

25.12. 

Контроль 

Письма  

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і  може 

бути комплексним та проводитись у формі тестування. 

    Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок 

контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.  

         При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) 

вчитель виправляє помилки і пише згори правильний  варіант слова, виразу 



тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, 

перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок. 

       В 5-9 класах зошити перевіряються  один раз на тиждень. 

      В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з 

таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.  

      Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки 

і ставить підпис та дату перевірки.  

       Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в 

журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається 

запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».  

      Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається. 

      Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, 

затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При 

поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу  клас ділиться на групи з 

8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є 

мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів 

ділиться на 2 групи.  

        Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в процесі 

пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. 

Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності 

до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в 

організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших 

інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в 

іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо. 

      Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для 

Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для 

учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки 

навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів 

мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій Європейського 

мовного портфоліо. Таким чином, використовуючи Європейське мовне 

портфоліо у своєму іншомовному навчанні учні не тільки знайомляться із 

загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, але й на практиці вчаться 

працювати з ними – з одного боку, займаючись плануванням власної 

навчальної діяльності із визначенням конкретних цілей за допомогою 

дескрипторів в оціночних шкалах, з другого – займаючись самооцінюванням, 

яке є результатом ефективної учнівської рефлексії власного процесу 

навчання мови. Отже, за допомогою Європейського мовного портфоліо 

спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання 

учнів,  в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які 

здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до 

Загальноєвропейських рівневих стандартів.  

       Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися 

на трьох аспектах. Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути 

здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному 

етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають 



навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання – це учнівські 

комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених 

Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. 

Використовуючи самооцінювання, учні вчаться контролювати свій 

лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали 

і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким 

чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може 

допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).  

       Нині розроблено український варіант Європейського мовного порт фоліо, 

що проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, 

Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видруковано методичний посібник 

«Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра 

Терра,2008.». Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо 

використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: 

www.coe.int/portfolio; www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it;  
www.europeestaalportfolio.nl 

      Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити 

процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм 

розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, 

надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за 

власне навчання.   

         З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення 

іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти, більш детально ознайомитись із основними положеннями цього 

документу можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; 

www.goethe.de/kiev . 
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Презентація. Упровадження вивчення іноземних мов у 

початкових класах, відповідно до нових стандартів 

 
Бернацька Я.Я., учитель Березнівської 

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правова  база  викладання предмета «Іноземна 

мова» 

 
Данильчук Н.Н., учитель Березнівської 

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2 

Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує 

інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства. 

 Якість освіти – це затребуваність отриманих знань у конкретних 

умовах і місцях їхнього застосування для досягнення конкретної мети й 

підвищення якості життя. 

 Перехід до інформаційного суспільства, в умовах якого істотно 

розширюються масштаби міжкультурної взаємодії, вимагає нових 

професійних і особистісних якостей, що забезпечують його мобільність і 

конкурентноздатність. Тому вивчення іноземних мов – не тільки модне 

віяння, а й життєва необхідність. Прожити без знання іноземних мов можна, 

але стати конкурентноздатним – ні. 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. 

№ 1/9 303, «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 

та структуру 2014/2015 навчального року» робочі навчальні плани на 

2014/2015 навчальний рік складаються: 

 для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 

    № 572; 

 для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682; 

 для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України 

від 29.05.2014 № 664; 

 для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  

    № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 

 для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН 

України від 29.05.2014 № 657; 

 для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням окремих 

предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-6 класи – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); 7-9 класи 

– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 
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ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі 

змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; 

 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 

1-3 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 

10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 ); 4 клас – за Типовим навчальним планом 

спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 

13.03.2006 № 182 чи Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); 5-6 

класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 

03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України 29.05.2014 № 

664 (додаток 3);  

7-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, 

затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 10-11 класи – за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

 ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657  

        Цілі, завдання і особливості навчання: 

 Навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через 

навчально-методичне забезпечення вивчення предмета. Вивчення іноземних 

мов у цьому навчальному році буде здійснюватись за програмами «Іноземні 

мови. 5-9 класи» та підручниками 

1. Англійська мова 

     Англійська мова. 6 клас; автор Карп’юк О.Д. 

     (видавництво «Лібра Терра», 2014); 

     Англійська мова. . 6 клас; автор Несвіт А.М. 

     (видавництво «Генеза», 2014). 

2. Німецька мова 

     Німецька мова. 6 клас; автор Горбач Л.В., Савченко Л.П.,    

     Сидоренко М.М.(видавництво «Грамота»,2014);  

     Німецька мова. 6 клас; автор Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.       

     (видавництво «Ранок», 2014) 

   Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується за 

допомогою навчально-методичного забезпечення вивчення предмета. 

Викладання другої іноземної мови в цьому навчальному році буде 

здійснюватись за програмами «Іноземні мови. 5-9 класи» та підручниками: 

1.  Англійська мова 

     Англійська мова. 6 (2) клас  автор Пахомова Т.Г. 

     (видавництво «Методика», 2014). 

2.  Німецька мова 

          Німецька мова. 6 (2) клас; автор Сотникова С.І.,  

          Білоусова Т.Ф.(видавництво «Ранок»,2014);  

     Німецька мова. 6 (2) клас; автор Сидоренко М.М., Палій О.А.             

     Видавництво «Ранок», 2014. 
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 Засоби навчання є важливим невід’ємним компонентом навчального 

процесу з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 У методиці навчання іноземних мов до засобів навчання висуваються 

певні вимоги.  

 Так вони повинні виступати в матеріальній формі і виконувати свою 

основну функцію, а саме – бути таким засобом праці, який забезпечує 

реалізацію діяльності вчителя і учня у навчальному процесі з іноземної 

мови; бути зорієнтованими на цілі навчання; бути інструментами 

реалізації методів і прийомів, що застосовуються в навчально-виховному 

процесі, і забезпечують управління діяльністю вчителя і учня; відповідати 

сучасним досягненням методики навчання іноземних мов і забезпечувати 

реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови. 

 Навчально-методичні матеріали для вивчення іноземних мов мають 

деякі особливості. По-перше, це – комплекти, які складаються 

щонайменше з трьох компонентів (підручника, робочого зошита та книги 

для вчителя), а також електронних додатків (наприклад, інтерактивного 

CD-ROM та DVD). 

Друга іноземна мова 

 Вивчення двох іноземних мов у контексті шкільної освіти – це 

реальність і потреба сьогодення. До цієї проблеми прикута увага 

педагогів, методистів, лінгвістів. Метою іншомовної освіти у глобальному 

масштабі стає розвиток полікультурної й багатомовної особи, у тому числі 

через формування її комунікативної компетентності, що проявляється у 

здатності та готовності здійснювати спілкування засобами іноземної мови 

на міжкультурному рівні в широкому культурологічному аспекті. 

 Уроки іноземної мови несуть не лише навчальну мету, а й розвивальну: 

тренують пам’ять, розширюють світогляд, знайомлять з іншою 

культурою. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що ця мова – засіб 

спілкування багатьох людей, а не тільки предмет у школі. Крім того, для 

підлітків важливо виділитись, і рідкісна мова може бути одним з мотивів 

для цього. 

 Поліглоти відзначають, що найскладніша для засвоєння мова – перша, 

а всі інші даються легше. Дитині легше вивчати другу іноземну мову 

завдяки методам, які вона засвоїла у процесі вивчення першої мови. 

 Французька, німецька та англійська мови належать до різних груп 

(романської й німецької), але граматична будова у них схожа. 

 Сучасна реформа системи освіти й реалії нашого життя вимагають 

удосконалювання методології й методики оцінювання особистісних і 

навчальних досягнень учнів. 

 Розробка проблеми оцінки особистісних досягнень учнів вимагає 

серйозних теоретичних і прикладних досліджень, ретельного планування й 

координації дій всіх учасників освітнього процесу. 

 Іноземні мови вивчаються в наш час, починаючи з 1 і закінчуючи  



11 класами. Це вимагає змін програм і удосконалювання дидактичного 

комплексу. Контроль є невід’ємним елементом і умовою успішного 

засвоєння змісту навчання. За результатами, отриманими у ході контролю, 

можна судити про стан рівня навченості учнів на певному відрізку часу 

(вхідне, граничне й проміжне тестування) і про їхню готовність для 

включення в навчально-пізнавальну діяльність. Тому контроль повинен бути 

багатоцільовим, багатобічним і багатоступеневим та базуватися на наступних 

принципах: планомірність, систематичність, об’єктивність, 

комплексність, індивідуальність і педагогічна тактовність. 

Ефективність контролю залежить від того, наскільки грамотно 

складений план, обґрунтовані мета й способи контролю, правильно визначені 

найефективніші методи і форми контролю. 

Проведення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й 

стандартом, що регламентує його вимоги до обов’язкового мінімуму змісту і 

рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, 

лексики, фразеології, граматики. 

Зміст навчання іноземної мови містить у собі чотири види мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Для виявлення рівня 

володіння кожним видом розроблені відповідні критерії  

Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над 

ходом і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови. 

Важливим компонентом діяльності вчителів іноземних мов є 

оволодіння передовими технологіями навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пріоритетні напрямки діяльності методичного об’єднання у 

2014-2015 навчальному році 

 
 

                                                                                              Протасевич Л.К., ., учитель 

Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів 

України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», 

створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, 

удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх 

громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у 

суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності 

методичних об’єднань в 2014/2015 навчальному році: 

 

 нестандартна, яскрава, жвава, цікава робота, з урахуванням 

індивідуальних запитів і можливостей педагогів; 

 приносити викладачам відчутну практичну допомогу; 

 задовольняти духовні, естетичні, моральні та інші запити педагогів; 

 створювати умови для виникнення добрих контактів і творчого 

спілкування з колегами, об'єднувати спрямованістю до загальної мети; 

 інформувати педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та 

практики, про нові вимоги до фахівця; 

 диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх 

кваліфікації; 

 активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації; 

 формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного 

перспективного досвіду педагогічної діяльності; 

 підготовка якісного методичного забезпечення для здійснення освітнього 

процесу з іноземної мови; 

 формування готовності до професійного самовдосконалення.  

 

Мета методичної роботи: 

Удосконалення системи безперервної освіти викладачів іноземної мови, 

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; 

стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок 

самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, запровадження 

компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.  

 

Напрями методичної роботи: 

 

 підвищення соціально-психологічної культури викладачів; 

 удосконалення педагогічної майстерності;  

 удосконалення професійних умінь і навичок.  

 



Головні завдання діяльності методичного об'єднання: 

 

 підвищення соціально-психологічної культури викладачів іноземних мов; 

 вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному 

професійному зростанню педагогів; 

 сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою; 

 підтримка ділового тонусу педагогів; 

 стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку; 

 створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування 

новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою 

навчання та виховання; 

 оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової 

майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду. 

 

Принципи методичної роботи: 

 

 педагогічна співпраця з педагогом; 

 робота в режимі довіри, доброзичливості; 

 творча атмосфера, стимулювання творчої активності; 

 принцип допоміжно-регулювального контролю; 

 системність методичних заходів; 

 систематична допомога; 

 випереджуючий характер методичної роботи. 

 

Очікуваний результат методичної роботи: 
 Становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної 

діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою колег, разом з ними 

моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.  

 

Методична робота - це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних 

заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх 

безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в 

кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості і компетентності. 

 Рішенню цієї проблеми в значній мірі сприяє формування творчого, 

компетентного педагога. Практика свідчить, що для формування творчої 

особистості викладача потрібно не менше десяти років. А щоб реально 

керувати й контролювати, допомагати підвищенню педагогічної 

компетентності, викладач має сам поповнювати інформаційну та 

організаційну базу методичної справи, постійно самовдосконалюватися. 

Роль методичного об'єднання збільшується в сучасних умовах у зв'язку з 

необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методи, 

прийоми і форми навчання та виховання. Серед педагогічних інновацій 

надається перевага особистісно-орієнтованим технологіям, а саме: 

 

 технології організації самостійної роботи (портфоліо); 



 інформаційним технологіям; 

 комп'ютерним технологіям консультування.  

 

Одним з основних завдань методичного об'єднання є надання допомоги 

педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої 

діяльності, що передбачає такі види роботи як:  

 систематичне консультування з питань організації самоосвіти; допомога 

педагогу у визначенні різних позицій (сильних та слабких) з метою 

подолання труднощів;  

 постійне інформування про новий передовий педагогічний досвід; 

підготовка й надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем 

теорії і практики. 

 

 Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного викладача свій, 

тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб 

удосконалення педагогічної техніки і технології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


