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ІНОЗЕМНІ МОВИ 2012 – 2013 Н.Р.
Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій
адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється,
посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту
життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній
спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує
свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в
суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що
глобалізується навколо розв'язання різноманітних проблем. Нові
освітні реалії передбачають формування філософії сучасного
європейця — «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення
необхідності самоосвітньої діяльності особистості та його
готовності опановувати нові знання, в т. ч. вивчати нові мови.
Нові реалії вимагають змін до рівнів володіння іноземними
мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації
матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий
Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462,
розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням
пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів,
визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на
загальнолюдських
цінностях
та
принципах
науковості,
полікультурності, світського характеру освіти, системності,
інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах
гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства,
держави.
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно
зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке
визначення результативної складової засвоєння змісту початкової
загальної освіти.
Державний стандарт складається з базового навчального плану
початкової загальної освіти; загальної характеристики інваріантної
та варіативної складових змісту початкової загальної освіти;
державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
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У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного
стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і
структурі предметних компетентностей.
Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти
ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісносоціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на
міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і
міжпредметних компетенцій. Метою вивчення іноземної мови є
формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням
комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і
навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і
письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм
мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання
таких завдань:
правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів,
словосполучень і
речень;
- оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах
визначеної тематики і сфери спілкування;
- отримання уявлення про основні граматичні категорії мови,
яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і
граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і
використання його у процесі усного спілкування;
- розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників,
основного змісту текстів з використанням наочності;
- участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний
діалог і діалог- розпитування під час повсякденного
спілкування);
- уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери
спілкування, що визначені для початкової школи,
відтворювати напам'ять римовані твори дитячого фольклору;
- оволодіння технікою читання вголос, читання про себе
навчальних та нескладних текстів, використання прийомів
ознайомлювального та навчального читання;
- правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;
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- засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої
вивчається. З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної
мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна,
соціокультурна і діяльнісна.
На основі цього Державного стандарту Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани,
навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка
підручників.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У 2012/2013 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде,
вивчатися 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 p.;
- «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим
вивченням іноземних мов І 0-11 класи». - Київ, 2010 p.;
- «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземної мови. - Іноземні мови. 5-9 класи», Київ,
2010 p.;
- «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
Іноземні мови. 5-9 класи». - «Перун», 2005 p.;
- «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга
іноземна мова 5-11 класи». - «Перун», 2005р.;
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.
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ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік
складаються:
- для початкової школи - за Типовими навчальними планами
початкової школи, затвердженими наказом МОН України від
10.06.2011 р. № 572;
- для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими
наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами,
внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;
- для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів
III ступеню,
затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. №
834;
- для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземних мов: 5-9 класи - за Типовим навчальним планом
спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом
МОН України від 13.03.2006 р. № 182; для 10-11-х класів - за
Типовими
навчальними
планами
загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом
МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 3).
- для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів
з поглибленим вивченням окремих предметів: 5-9 класи - за
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом
МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними
наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; для 10-11-х
класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом
МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 23).
- -для білінгвальних 5-9 класів спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням іноземних мов - за Типовими
навчальними планами, затвердженими наказом МОН від
07.07.2009р. № 626; для 10-11-х класів - за Типовими
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів
III ступеня, затвердженими наказом МОН України від
27.08.2010 р. № 834 (додаток 20).
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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.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ПЕРШОГО КЛАСУ
Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти
іноземна мова впроваджується як обов'язковий предмет з 1-го класу
в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів.
Тип навчального закладу
загальноосвітнійнавчальний
заклад
спеціалізована школа з
поглибленим вивченням
іноземних мов

Кількість годин по класах
1
2
3
4
1
2
2
2
3

3

3

4

З педагогічної точки зору, на етапі початкової школи особливо
важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення ЇМ та
інтерес до пізнання світу навколо, а також формувати здатність і
готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної
школи.
Ефективність раннього початку вивчення іноземної мови не
викликає сумнівів, тому що мова, вивчена в дитинстві, розкриває
мовні й комунікативні здібності учня: мимоволі зіставляються
факти двох мов; мовна картина світу створюється окремо для
кожної мови; мислення стає багаторівневим - абстракція від
конкретної мови, можливість бачення світу крізь призму кожної з
мов, побажання значення або відтінку думки, що не передається
однією мовою, але має стандартні форми вираження в іншій.
Іншомовна діяльність як новий спосіб спілкування молодшого
школяра потребує створення позитивної мотивації, яка є одним із
найважливіших психологічних факторів успішності вивчення ІМ і
ключовим питанням організації навчання молодших школярів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У
загальноосвітніх
навчальних
закладах
може
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 1-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.
Перелік підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх
навчальних зашіадівта спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземної мови.
1. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт A.M.), ТОВ
«Видавництво «Генеза».
2. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Карток О.Д.), ТОВ
«Видавництво «Астон».
3. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна JI. В.,
Самойлюкевич І. В.), ТОВ «Центр навчально-методичної
літератури».
4. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Ростоцька М.Є., Каргаок
О.Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».
5. «Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О.О., Мельничук
Г.М., Савченко JL П, Сидоренко М. М., Горбач JI. В.), ТОВ
«Видавництво «Грамота».
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6. «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим

вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Скоропад Я.М.), ДП
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ».
7. «Французька мова. 1 клас» (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва
Т.В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
8. «Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням французької мови. 1 клас» (авт. Клименко Ю.М.), ТОВ
«Видавництво «Генеза».
9. «Іспанська мова. 1 клас» (авт. Редько В.Г., Береславська
В.І.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
Навчально-методичний
апарат
підручників
враховує
психофізіологічні особливості дітей кожного вікового періоду.
Тому підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється
від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина
ще не має досвіду навчання. Зміст підручника з іноземної мови для
першокласника спирається на досвід, набутий маленьким учнем у
дошкільний період. Зокрема, йдеться про елементарні знання
дитини про себе та оточуючий світ, уміння розглядати й
обговорювати зображене на малюнках, використовувати наочність
і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях; навички
розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати,
розповідати вірші, виконувати фізичні рухи за командою,
спілкуватися з іншими дітьми і дорослими, виказувати різні емоції,
розмовляти, змінюючи інтонацію, жестикулювати, розігрувати
короткі сценки і, звичайно ж, грати в ігри.
1-й клас початкової школи розглядається як основний в
постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних
навичок та звуко- буквених співвідношень.
35 годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови в
1-му класі планується розділити на 2 півріччя: І півріччя - 16 годин
для засвоєння основ фонологічного аспекту мови; II півріччя - 19
годин на засвоєння звуко- буквених співвідношень.
В обох випадках оволодіння звуковою та буквеною системами
іноземної мови відбувається на основі виділених авторами
комунікативних одиниць, які повністю відповідають тематиці
ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції,
запропоновані програмою з іноземної мови для 1-го класу.
Знайомство учнів зі звуковою системою іноземної мови
повинно відбуватися на основі імітативно-ігрових технологій в
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умовах комунікативних ситуацій, що являють собою сукупність
мовленнєвих та немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для
здійснення мовленнєвих дій. За принципом схожості типові
комунікативні ситуації поєднані за сферами спілкування.
В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено
найбільш відповідні сфери спілкування, а саме: особистісна,
центром якої є сім'я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини; публічна, що
охоплює свята та традиції, пов'язані з ними; освітня,
сконцентрована навколо знань предметів шкільного побуту.
Маленьким дітям важливо зрозуміти, що іноземна мова
пов'язана з якимось іншим способом життя, з конкретними людьми,
які живуть в іншій країні та користуються цією мовою. Так, при
навчанні та підготовці формування звертання, прощання до
знайомих та незнайомих людей в різних життєвих ситуаціях слід
акцентувати увагу на значенні етикетних правил, правил рольового
етикету, що впливає на процес взаємного розуміння людей, які
виховувалися в різних культурах. Уже в початковій школі учень
повинен знати як привітати друга, вчителя, які комунікативні
одиниці можна використовувати, реагуючи на прості запитання
типу «Як справи», в залежності від ситуації спілкування. Засвоївши
як функціонує даний приклад в створеній комунікативній ситуації,
учень легко переносить його в реальну ситуацію в класі,
знайомлячись один з одним і представляючи своїх друзів.
Таким чином, саме комунікативна одиниця, що підлягає
засвоєнню на уроці, визначає набір і черговість звуків для введення
та тренування, а імітативно- ігрові технології сприяють
формуванню в учнів всіх компонентів фонологічної компетенції, а
саме: ритму, наголосу та інтонації.
Принцип міжпредметності реалізується при виконанні учнем
завдань в робочому зошиті, де або запропоновано домалювати
героїв, розмалювати їх, вирізати та зробити власну іграшку, яку
вони будуть представляти на уроці, драматизуючи власну казку.
Всі завдання робочого зошиту сприяють розвитку самостійної
навчальної
діяльності,
вимагають
від
учнів
творчого,
індивідуального підходу до їх виконання.
Отже, 1-ше півріччя закінчується засвоєнням усієї звукової
системи англійської мови і комунікативних одиниць, зумовлених
тематикою ситуативного спілкування особистісної сфери (Я, мій
друг, сім'я, іграшки).
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У 2-му півріччі продовжується формування мовленнєвих вмінь
за темами публічної та освітньої сфер спілкування з основним
акцентом на вивченні звуко-літерних співвідношень. Засвоєння
даних співвідношень не буде викликати труднощів у дітей, тому що
вони вже знайомі зі звуками іноземної мови. Новим буде
порівняння звуку та літери з однієї сторони, і порівняння літер
іноземної та української мов. До цього часу учні 1-го класу вже
знають букви рідної мови і вміють читати, тому засвоєння літер
іноземної мови буде значно легшим. Тут також будуть доцільними
комунікативно-ігрові технології, за допомогою яких учні не тільки
засвоюють всі букви алфавіту, але й відтворюють графічні образи
слів та словосполучень, частина з яких вже була засвоєна раніше.
Закінчується 1-й рік навчання святом букваря, на якому учні
демонструють отримані знання, уміння і навички в усній формі, на
основі комунікативних
завдань.
Для унаочнення процесу іноземної мови і закладання основ
самооцінювання та самоконтролю учням пропонується заповнення
елементів мовного порт фоліо, що відповідає сучасним
Європейським стандартам вивчення іноземної мови у ранньому
віці.
2-й рік вивчення іноземної мови передбачає не тільки більшу
кількість годин, відведених на вивчення іноземної мови, але й
збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній
сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії).
Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі, отримують
поширене тлумачення, наприклад, до представлення членівсім'ї
додається їх вік, описання зовнішності, до характеристики друзів
додається опис їх одягу, улюблених іграшок, хобі і т.д.
Комунікативно-мовленнєвий розвиток учня 2-го класу
продовжується в усній формі спілкування, тобто учень повинен
навчитися сприймати і розуміти іноземну мову на слух і відповідно
на неї реагувати. В цьому віці діти легко сприймають почуте, без
труднощів розуміють на слух не тільки окремі слова, але й цілі
комунікативні одиниці, об'ємні мовні відрізки, тому навчання
аудіювання - розуміння мови, що сприймається на слух - є
невід'ємним компонентом навчання комунікації. Воно складається
з уміння диференціювати звуки, що сприймаються, інтегрувати їх в
смислові комплекси, утримувати їх у пам'яті під час слухання,
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здійснювати можливе прогнозування і, виходячи із ситуації
спілкування, розуміти отриману інформацію. Саме через
аудіювання відбувається засвоєння мовленнєвої сторони мови, що
значно полегшує оволодіння говорінням. Матеріалом для слухання
у 2-му класі слугує не тільки жива мова вчителя на уроці, але й
аудіозаписи джазових наспівів, дитячих віршиків, пісень, римівок,
мікро-діалогів, міні-розповідей.
В 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з читанням в
2-х напрямках - навчання техніки читання (читання вголос) та
читання про себе. Вже в 1-му класі діти засвоїли англійський
алфавіт, оволоділи елементарними знаннями про звуко-літерні
співвідношення. Дитина починає усвідомлювати важливість
мнемічної задачі для засвоєння навчального матеріалу, поданого
вчителем. У цьому віці відбувається інтенсивне формування
прийомів запам'ятовування, тому при формуванні вмінь читання
необхідно використовувати прийоми активізації асоціативної
пам'яті учнів, спроможних "зачепити" емоційну та інтелектуальну
сфери дітей, посилити чуттєву основу їх- сприймання і допомогти
їм більш яскраво закарбувати в пам'яті правила читання.
Навчання читання про себе іншомовних текстів покликано
вирішувати певні комунікативні задачі, тому починаючи з
молодшої школи слід навчати комунікативному читанню в
послідовності: від комунікації - до читання і від читання - до
комунікації. Перед тим, як діти перейдуть до читання надписів під
малюнками, загадок, віршів, міні-розповідей, вони повинні будуть
виконати нескладні комунікативні завдання: відповісти на питання
учителя, сказати 1-2 речення про героїв, описати їхню зовнішність,
припустити їх улюблений вид заняття і т.д. Комунікативні завдання
після читання тексту вимагають в учня поширеної відповіді на
питання, виразу за опорами (ключовими словами, малюнками).
Навчання читання на комунікативній основі реалізує
закладений в концепції інтегративний підхід, коли мовний і
мовленнєвий матеріал, що вивчається, проходить через 3 основних
аналізатори - слуховий, зоровий та моторний. Четвертий динамічний аналізатор - додається під час навчання письма і тим
самим остаточно закінчує формування мовних навичок та
мовленнєвих вмінь.
Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма - графіки та
орфографії. Саме у 2-му класі закладаються основи грамотного
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письма. Навчання письмового мовлення як самостійного виду
мовленнєвої діяльності починається у 3-му класі і продовжується
до закінчення початкової школи.
До закінчення навчання в початковій школі учень повинен
навчитися не тільки грамотно скопіювати текст англійською мовою
з дотриманням прийнятих норм графіки та орфографії, але й
вставляти в нього слова та словосполучення згідно з навчальною
ситуацією, а також самостійно писати лист обсягом не менше 8
речень.
В 3-4 класах значно ускладнюється тематика мовного та
мовленнєвого матеріалу для говоріння. Крім невербальних моделей
комунікативної поведінки, діти будуть вживати емоційнозабарвлені комунікативні одиниці розмовної мови, характерні
носіям мови, які вони вивчили завдяки використанню автентичних
прикладів іноземної мови (джазові наспіви, дитяча поезія, казки,
оповідання тощо), та які вони будуть вживати під час відтворення
власних діалогів, що моделюють реальне спілкування.
У 3-4 класах доцільно застосовувати ситуації, побудовані за
принципом діалогу культур, а саме: ситуацій-уявних подорожей до
визначних місць країни, мова якої вивчається, ситуацій-обміну
думками, пов'язаних з обговоренням отриманих знань про
національні реалії іншої та своєї культури, наприклад, про реалії
шкільного життя, національні та родинні свята, світу дитячих
захоплень тощо.
На відміну від 1 і 2 класів, в 3-4 класах збільшується доля
самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом,
що дозволяє молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності.
Це не тільки індивідуальні завдання при виконанні пошукових
завдань при читанні та письмі. На особливу увагу заслуговує
проектна робота як різновид творчої групової роботи молодших
школярів. Завдання-проекти мають допомагати дітям під
керівництвом учителя, а далі і самостійно створювати зміст своєї
навчальної діяльності і засвоювати його в ході підготовки й захисту
кінцевого продукту обраного проекту: колажу, альбому, сторінки з
книги, постеру і т.д.
Все це сприятиме реалізації одного з провідних завдань
середньої школи - навчати учнів успіху, у нашому випадку вивчення і використання іноземної мови у міжкультурному
спілкуванні.
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З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо
вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із
основними положеннями цього документу можна на сайтах:
http://www.coe.int: www.britishcouncil.org.ua: www.goethe.de/kiev
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
УЧНІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних
досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання
письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить
компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі
компоненти комунікативної компетенції в якості об'єктів
контролю.
Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична
наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг
висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у
діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична
наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення,
його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична
насиченість та рівень граматичної компетентності для письма
визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для
кожного етапу навчання та типу навчального закладу.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне,
тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна
атестація. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного
оцінювання.Окремого оцінювання для виставлення тематичних
оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу
результати перевірки робочих зошитів не враховуються.
Один раз наприкінці семестру проводиться контроль за
чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння,
читання, письмо). До журналу
5.12.
Контроль
Аудіюв.

18.12.
Контроль
Говор.

22.12.
Контроль
Читання.

25.12.
Контроль
Письма
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Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і
може бути комплексним та проводитись у формі тестування.
Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного
оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої
діяльності. Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної
мови учням рекомендується мати зошити:
- з першого року навчаня (1 клас) 2 зошити один з яких
може бути на друкованій основі. Для виконання
підсумкових контрольних робіт окремі зошити не
заводяться.
При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1 4
класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний
варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні
класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у
всіх учнів з виставленям 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».
Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням
наступних вимог: писати акуратно та розбірливо; записувати дату
виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних
мов записується так як це прийнято у країні, мова котрої
вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота
(класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи,
що виконується.
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
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вивченні іноземної – що не є мовою навчання, а вивчається як
предмет - клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.
Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є
самооцінювання. 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.
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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).
Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити
один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного.
Самооцінювання базується на учнівській розвинутій здібності
рефлексії з метою оцінити свої знання, уміння й досягнення.
Оцінювання іншими надає більшої об'єктивності у вимірювані тих
же знань, навичок і досягнень. Використання цих двох видів
оцінювання
сприятиме
розвитку
учнівської
автономії,
впровадженню компетентістного підходу у навчання іноземних
мов, кращого розуміння загальноєвропейських оціночних
стандартів.
На сьогодні розроблено український варіант Європейського
мовного портфоліо який 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 та
безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту
Карпюк О. Д. за адресою: karpiuk@i.ua 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.
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СХЕМА ПОГЛИБЛЕНОГО АНАЛІЗУ
УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
І. Цілеспрямованість уроку
1. Визначити
практичну,
виховну,
розвиваючу,
загальноосвітню цілі уроку.
2. Встановити відповідність цілей уроку його місцю
ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання.
II. Структура та зміст уроку
1. Перерахувати етапи уроку.
2. Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі поставленими
цілями та віковими особливостями учнів конкретними умовами
навчання.
3. Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку
А) Початок уроку;
– визначити форму проведення та оцінити мотиваційний
потенціал і відповідність віковим особливостям і рівню
мовної підготовки учнів;
– сформулювати навчальні завдання початку уроку та
визначити їх зв'язок з цільовою установкою уроку;
– встановити
відповідність
використаних
прийомів
поставленим цілям;
– оцінити ефективність використаних засобів навчання;
– охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.
Б) Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних
ланок уроку):
а) подача нового мовного матеріалу:
– визначити адекватність прийомів навчання етапам
формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння
даного матеріалу і рівню підготовки учнів;
– оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі
мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової
активності учнів;
– назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити
їх адекватність поставленим цілям;
– визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал
використаних прийомів та їх відповідність віковим
особливостям учнів;
– оцінити мовленнєву поведінку вчителя;
б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:
– встановити
відповідність
мовленнєвих
одиниць
та
послідовності вправ етапам формування мовленнєвих
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навичок;
– визначити співвідношення мовних і умовно-мовленнєвих
вправ та оцінити його раціональність з урахуванням
труднощів засвоєння мовного матеріалу;
– оцінити вмотивованість і мовленнєву спрямованість
тренування;
– визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити
їх ефективність з урахуванням вікових особливостей учнів;
– встановити зв'язок урочного тренування з виконаним
домашнім завданням, оцінити ефективність форм його
перевірки;
– назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх
ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і
рівню їх підготовки;
– визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх
адекватність поставленим завданням;
– визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал
використаних прийомів навчання;
– оцінити мовленнєву поведінку вчителя;
в) практика учнів у спілкуванні:
– оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість
іншомовного спілкування учнів;
– визначити відповідність методичних прийомів етапам
розвитку мовленнєвих умінь;
– назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;
– визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам;
– встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім
завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;
– визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал
використаних прийомів навчання;
– оцінити мовленнєву поведінку вчителя;
В) Завершення уроку
– оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього
завдання, його підготовленість проведеним уроком і
мотивуючий потенціал;
– визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого
рівня практичного володіння мовою;
– оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і
виховний потенціал.
III. Результативність уроку
1. Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.
2. Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня
20

сформованості мовленнєвих навичок та умінь
і поставленим
цілям.
IV. Рекомендації щодо удосконалення уроку.
Залежно від результатів уроків
сформулюйте конкретні
поради щодо:
– поліпшення вибору методичних прийомів навчання;
– забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості
вправ;
– вдосконалення організаційних форм уроку;
– раціональність використання допоміжних засобів навчання;
– поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.
ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ У ЖУРНАЛІ
Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 511(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ
від 03.06.08 N 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного
журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів) основними видами оцінювання з іноземної мови: є поточне,
тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.
Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну
перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно
навчили.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з
надписом, що засвідчує дaту проведення заняття, коли здійснювалося
оцінювання учня (учениці).
Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством
освіти і науки України. Оцінка за зошит та словник не враховуються
підчас виставлення тематичної.
Тематичне оцінювання проводиться за результатами поточного
оцінювання. При цьому проведення окремої тематичної атестації при
здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з
надписом «Тематична без дати». Не допускається проведення
оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і
диференційоване виставлення оцінок за них. Якщо учень (учениця)
був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не
виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом
«Тематична виставляється н/а. Тематична оцінка не підлягає
коригуванню».
Семестрова оцінка з іноземної мови проводиться один раз
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наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності і на
основі тематичного та семестрового виставляється семестрова оцінка
з надписом І семестр, ІІ семестр без дати.
Відповідно до Наказу МОНУ від 14.04.08 N 319 «Про
затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів
(вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої
освіти» усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та
контролю роблять у формі називного відмінка «зошит», а не «за
зошит», «І семестр», а не «за І семестр».
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована
семестрова оцінка – це визначення рівня навчальних досягнень
учнів, які виявили бажання підвищити семестровий бал. Колонки для
виставлення скоригованих балів відводяться навіть за відсутності
учнів, які виявили бажання їх коригувати. Скоригована семестрова
оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована
поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. У разі, якщо учневі не
вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не
робиться.
Відповідно до пунктів 2.2, 2.3 Інструкції про переведення та
випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної
середньої освіти річне оцінювання здійснюється на підставі
семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка
виставляється не раніше ніж через 3 дні після виставлення
семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань –
не пізніше 10 червня поточного року. Річна оцінка виставляється до
журналу в колонку з надписом Річна без дати.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації
здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учням,
які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з
надписом ДПА робиться запис н/а. Випускникам, які звільнені від
проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв.
(звільнений(а)).
Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією,
за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом
Апеляційна без дати.
Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації
навчально-виховного процесу під час проведення навчальних
екскурсій та навчальної практики учнів середніх загальноосвітніх
навчальних закладів (від 06.02.08 N 1/9 061) навчальна практика
оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених
сторінках журналу.
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ПРОГРАМА З АНГЛІЙСЬКОЇ І ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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Вивчення англійської мови в 1 класі передбачає:
I. Знання лексики з даної теми.
II. Вміння оперувати даним граматичним матеріалом:
Граматичні структури засвоюються імпліцитно(шляхом
сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях)
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення)
формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих
структур
Дієслово: стверджувальна, питальна, заперечна форми дієслова
to be.
Приклад – I am a pupil. Am I a Pupil? I’m not a pupil.
Дієслово To have to have got
приклад – I have a pen.
Наказовий спосіб дієслів ( команди)
Приклад – Sit down! Stand up!
Іменник: множина іменників
Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір та колір
Займенник: вказівні(this that з іменниками),особові
Ш. Вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для
розуміння вимовою. Для покращення результатів рекомендується
перед кожним заняттям здійснити фонетичну зарядку(
відпрацювати вимову англійських звуків як окремо, так і в
мовленнєвому потоці)
Приклад – практикування звуку [ae]:
A black cat sat on a mat
And ate a fat rat
What a big black cat!
What a cat! What a cat!
IV. Вміння
(аудіювання):

розуміти

висловлювання

інших

людей

- розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно
артикульоване, з довгими паузами;
- розуміють і реагують на короткі прості прохання і вказівки,
сформульовані повільно
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V. Вміння висловлювати монологічну єдність на дану тему, де
учні мають
- вміють представити себе, своїх друзів, батьків, продукуючи
прості, здебільшого ізольовані речення
- вміють описати предмет шкільного вжитку, іграшку,
тварину(назвати його, сказати, який він(великий, маленький,
тощо))
VI. Вміння висловлювати діалогічну єдність на дану тему де
учні:
- вміють повідомляти про здатність виконувати певні дії учнем
чи іншими особами;
- вміють висловлювати короткі прості прохання і надавати
вказівки;
- вміють повідомляти про місцезнаходження предмета
VII. Читання
- розуміють імена друзів
- розуміють текст привітання з днем народження
- розуміють короткі вказівки (Jump! Run! Stop!)
VIII. Виконання письмових завдань учні:
- вміють писати свої імена та імена друзів
- вміють писати привітання зі святом.
ВИВЧЕННЯ САМОСТІЙНИХ ТЕМ
Тема

Я моя
сім’я та
друзі
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Підтема

Орієнтовний
мовний
матеріал для
вивчення в
межах теми
Про
Лексичний: восебе,членів лодіння
окреродини, мими словами і

Приклади
вживання
вивченого
матеріалу

Орієнтовні
запитання до
тем

Hello! My - What is your
name
is name?
Adda. I am - How old are

друзів

Дозвілля

Мої
іграшки

Ігри

Тварини

фразами, пов’язаними з конкретними ситуаціями
Hello!
Good
morning! Good
bye! What’s your
name?, me, Mum,
Dad,
Sister,
Brother, Family,
числа 1-10.
Граматичний:
дієслово to be
Займенник: this,
that
Лексичний: ride
a bike, skip a
rope, sing, read,
write,
dance,
sleep, walk, jump
Лексичний:Ball,
doll, car, kite,
balloon
Граматичний:
прикметники якісні, відносні
що вказують на
колір та розмір
Іменник: множина іменників
Game,
play,
football, basketball, tennis

7.
you?
This is my - Who is this?
family. This
is my Mum,
Dad, sister
and brother.

I can swim - Can you run/
like a fish
jump/sing?

These are - What is this?
balls. They - What color is
are red.
it?

I like foot- - What game do
ball.
My you like?
friend likes
tennis

Lion zebra, cat, I like fox. It - What animals
dog, bear, mon- is orange… do you like?
key, hippo, tiger,
- Do you like
elephant,
wolf,
animals?
fox, owl…
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Частини
тіла

Свята
та
традиції

Шкільне
життя

Граматичний:
Множина іменників,якісні кількісні прикметники
Head, leg, hand,
body, eye, nose,
hair.

My face is
round. My
eyes
are
Предмети
blue….
одягу
His hair is
red.
Назви свят Santa
Claus, Hew Year!
Christmas tree, Merry
snowman, Happy Christmas!
Hew Year! Merry
Christmas!,
present
Предмети Desk, blackboard, The pen is
шкільного pen, pencil, pencil blue. This
вжитку
case, copybook
book
is
Граматичний:
grey…
множина іменників,якісні кількісні прикметники

- What colour
is…?
- What colour
are….?
Вміти поздоровити зі святом

- How
many
desks in the
classroom?
- What color are
the pencils?

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
«ІНОЗЕМНА МОВА»
На початку третього тисячоліття Україна переживає складний
період трансформації суспільного розвитку й радикальних
перетворень у галузі освіти, намагаючись вийти на рівень
європейських та світових стандартів. В умовах, що склалися на
рівні міжнародних відносин, оволодіння іноземними мовами
передбачає не тільки знання власне мови – лексичного запасу,
граматичних структур, синтаксису, але й наявність так званих
фонових знань про країни, мова яких вивчається, а також норм
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поведінки, стилів спілкування, реалій повсякденного життя, правил
етикету.
Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у
мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, застосовувати
набуті знання та вміння в соціальному оточенні, бути здатним
генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення. Крім
загальних і професійних знань та вмінь особлива увага
приділяється формуванню таких важливих компетентностей як
критичне мислення, вміння самостійно вчитися і користуватися
комп’ютером, спроможність розв’язувати проблеми професійного
та життєвого рівня, здатності до самопізнання і самовираження у
різних видах діяльності, вміння працювати в колективі та навчатися
протягом життя тощо.
Особистісно-орієнтований підхід вносить суттєві зміни в усі
компоненти системи навчання: цілі, зміст, принципи, технології
навчання
і в організацію навчально-виховного процесу. Це
проявляється у виділенні різнорівневих цілей викладання, в
діяльнісному характері змісту навчання, його культурознавчій
спрямованості, у врахуванні нових тенденцій в іншомовній освіті.
Перша тенденція - це посилення варіативності навчання
іноземних мов. Варіативність забезпечує педагогічний плюралізм,
можливість учням навчатися в різних типах загальноосвітніх
установ і формувати різні траєкторії навчання іноземної мови.
Тенденція посилення варіативності останнім часом добре
проглядається на можливості використання різних НМК з
іноземних мов, як вітчизняних, так і зарубіжних; різних методів та
технологій навчання. Вчителі мають можливість вибирати засоби і
технології навчання і контролю, визначати шляхи підвищення
професійного росту та кваліфікації (наприклад, дистанційні форми
та модульно-накопичувальна система підвищення кваліфікації).
Друга тенденція - це розширення полікультурності і мовного
плюралізму, що сприяють процесу безперервного розвитку мовної
особистості. Важливим чинником зміни шкільного середовища
стали розширення спектру іноземних мов.
Третя тенденція - розширення можливостей індивідуалізації
процесу навчання іноземної мови. Індивідуалізація передбачає
створення умов, в яких кожен учень повною мірою може проявити
свої здібності і свою індивідуальність. Індивідуалізація тісно
пов'язана з диференціацією. Введення профілізації спрямоване на
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індивідуалізацію процесу навчання. Індивідуалізація передбачає
врахування інтересів, особистого досвіду учнів і забезпечення
мотивації навчання. Вона включає такий елемент, як адресність
навчання. Індивідуалізація передбачає і використання різних
технологій, які враховують вікові особливості учнів, їх здібності,
інтереси і потреби.
Четверта тенденція передбачає доступність освіти, прозорість
методів навчання і контролю. Новий формат атестації у 9 та 11
класах з іноземної мови привів учнів та вчителів до усвідомлення
важливості знайомства з критеріями оцінювання різних видів
тестових завдань, вміння застосовувати їх на практиці для
оцінювання та самооцінювання.
П'ята тенденція пов'язана з розвитком нової, особистісноорієнтованої парадигми освіти. Відбувся перехід від формату
викладання до формату навчання. Уміння самостійно працювати,
використовуючи різні стратегії, і успішно вирішувати проблеми,
пов'язані з вивченням іноземної мови, допоможуть мовні
портфоліо, покликані розвивати навички самоконтролю, рефлексії і
корекції.
Шоста тенденція передбачає можливість навчання і
стажування за кордоном. При навчанні доцільно поєднувати
вітчизняні та зарубіжні підручники для підготовки до міжнародних
іспитів. Іноземна мова надає великі можливості для розвитку таких
якостей, як громадянськість, патріотизм, толерантність та ін..
Діалог культур, представлений в НМК навчальними матеріалами
про країни, мова яких вивчається, і про Україну, сприяє
формуванню критичного світогляду учнів, їх активної
громадянської позиції.
Сьома тенденція - це зростаюча потреба загальноосвітніх
закладів у освоєнні інноваційного досвіду тих шкіл, які займаються
експериментальною та інноваційною діяльністю за такими
напрямками:
• багатомовність і полікультурність у мовній освіті;
• варіативність технологій навчання та вивчення іноземних
мов;
• міждисциплінарна основа допрофільної та профільної
підготовки;
• досвід моделювання ранньої мовної освіти;
• сучасні проблеми комунікативно-орієнтованого контролю та
моніторингу;
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Вищеназвані тенденції в цілому плідно позначилися на
розвитку іншомовної освіти в Миколаївській області: школярі
Миколаївщини показали хороші результати на Всеукраїнській
олімпіаді з англійської мови. Можна виділити наступні проблеми
вивчення і викладання іноземних мов в області.
Перша проблема - збереження існуючого балансу у вивченні
іноземних мов. Більшість батьків хоче, щоб їхні діти вивчали
англійську мову. Різко скорочується вивчення французької та
німецької мов. Якщо дана тенденція буде посилюватися, це може
призвести до зникнення французької та німецької мов зі шкіл і до
безробіття серед кваліфікованих педагогів, що викладають дані
іноземні мови. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є
введення вивчення другої іноземної мови в школі, що буде сприяти
збереженню французької, німецької і дозволить також розширити
спектр інших мов, що вивчаються, у тому числі слов'янських і
східних.
Друга проблема це реалізація наступності в освітньому
мовному полі: дитячий садок - початкова - середня - старша школа
- ВНЗ. Якщо зараз склалися в цілому механізми наступності в
галузі іноземних мов між початковою, середньою та старшою
школою, то механізми взаємодії між дитячим садком і початковою
школою, старшою школою і вузом ще тільки формуються.
Введення раннього і профільного навчання, безумовно, буде
сприяти вирішенню цієї проблеми.
Третя проблема - невідповідність ряду НМК змістом та
формою. Тому рекомендується використовувати зарубіжні НМК,
тому що в них представлені системні курси, вони побудовані на
сучасних концепціях, враховують загальноєвропейські вимоги до
оволодіння іноземною мовою. Про їх ефективність свідчать
результати олімпіад з іноземних мов: більшість переможців
навчаються саме за зарубіжними методиками. Таким чином,
рішення даної проблеми полягає в паралельному використанні
вітчизняних і закордонних підручників.
Четверта проблема це відсутність інформації про
лінгвістичні зміни, які відбуваються в іноземних мовах щогодини,
особливо в англійській мові. Щорічно в Європі випускаються нові
словники, які містять нові слова, інформацію про зміну вимови і
розширення значення слів. Сучасні вітчизняні автори та видавці
підручників з іноземних мов не встигають стежити за цими
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змінами, і часто учні змушені вивчати лексику та граматичні
явища, які вже застаріли, що призводить до збою в міжкультурній
та міжмовній комунікації.
П’ята проблема – невідповідність
матеріальної бази
навчальних закладів основним вимогам сучасного викладання
іноземних мов. Школи потребують покращення матеріальної бази,
особливо гостро стоїть питання про створення ресурсних центрів. У
школах є касетні магнітофони, але мало магнітофонів з CD і MP3; є
відеомагнітофони з касетами, але мало DVD-програвачів.
Комп'ютерні класи, які є в більшості шкіл, не завжди
використовуються вчителями іноземних мов, не говорячи вже про
інтерактивну дошку, можливості якої є необмеженими для
вивчення предмета.
Зараз, на початку нового етапу - етапу сталого розвитку
системи вивчення іноземних мов, який характеризується
інноваційним оновленням змісту і форм навчально-виховного
процесу, трансляцією досвіду експериментальних та інноваційних
майданчиків, пріоритетними мають стати:
• формування сучасної системи безперервної мовної освіти, її
наступності;
• підвищення якості іншомовної освіти з урахуванням
вітчизняних та міжнародних вимог;
• забезпечення доступності вивчення двох іноземних мов;
• вдосконалення системи незалежного аудиту мовної освіти;
• активізація інноваційних процесів у мовній освіті;
• безперервне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
здатних і готових здійснювати інноваційну діяльність в
загальноосвітніх установах.
Економічний і духовний розвиток країни значною мірою
визначається якістю загальної та професійної освіти. Якість
інтелектуальних ресурсів стає головним геополітичним фактором у
світі. У зв’язку з цим у рамках пріоритетних напрямів розвитку
освітньої системи України передбачено створення моделей
організації контролю якості освіти та формування нормативної бази
для загальноукраїнської системи оцінки якості освіти. В останнє
десятиліття розробка підходів до оцінки якості освіти здійснюється
через систему всеукраїнського, регіонального та міжнародного
моніторингу якості освіти.
В даний час триває відпрацювання різних моделей нової
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незалежної форми державної підсумкової атестації випускників 9 і
11
класів загальноосвітніх закладів. Ведеться робота зі
стандартизації банку вимірювальних та діагностичних матеріалів,
створення технологічного забезпечення атестаційних процедур
загальноосвітніх закладів, технології оцінки готовності дітей до
навчання у початковій і основній школі.
Оцінка індивідуальних досягнень будується з урахуванням
інститутів і механізмів, які довели свою ефективність в попередній
період, і в системі загальної освіти включає подальший розвиток
системи моніторингу якості загальноосвітньої підготовки учнів
початкової, основної та старшої школи на основі застосування
компетентнісно-орієнтованих
контрольних
вимірювальних
матеріалів.
Слід підкреслити, що на відміну від традиційного іспиту ЗНО
забезпечує об'єктивне виявлення в учнів рівня сформованості умінь
всіх видів мовленнєвої діяльності та вміння вчитися у вищому
навчальному закладі. Зміст і формат ЗНО відображають вимоги
нової освітньої парадигми, вимоги часу до підготовки учнів, які
будуть жити і працювати в умовах нового інформаційного
суспільства.
ЗНО виявляє помітний вплив на сам процес навчання і на
методику викладання іноземної мови.
Цей вплив можна простежити за наступними напрямками:
• намітилося збалансоване навчання всіх чотирьох видів
мовленнєвої діяльності (до цього в більшості регіонів акцент
ставився тільки на читання і говоріння, розуміється скоріше
як усне відтворення вивченого напам'ять тексту, ніж як
власне усне спілкування);
• почалася активна робота над продуктивними вміннями (до
цього в основному формувалися репродуктивні уміння);
• інтенсифікувалася робота з формування метапредметних
(загальнонавчальних і спеціальних) навчальних навичок,
• змінилися підходи до оцінювання і розширилося
застосування критеріальних шкал при оцінюванні.
Оскільки у ЗНО велика роль відводиться контролю
продуктивних умінь і навичок, володіння такими видами
мовленнєвої діяльності, як лист і говоріння, навчання стало більше
орієнтуватися на формування реальної комунікативної компетенції
і набувати діяльнісний характер. Під впливом ЗНО змінюються і
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шкільні підручники. Усі вітчизняні НМК останніх років включають
аудіоматеріали; вправи і завдання стали набувати проблемний
характер; репродуктивні уміння і навички розглядаються лише як
перший етап на шляху формування продуктивних умінь. Кращі
підручники вже на ранніх етапах навчання націлені на формування
стратегій аудіювання і читання і будуються на принципі навчання
граматиці в контексті.
Підготовка учнів до здачі ЗНО з іноземних мов, крім власне
навчання відповідної мови та розвитку умінь і навичок в усіх видах
мовленнєвої діяльності, повинна включати в себе наступні аспекти:
• ознайомлення з форматом завдань, в тому числі завдань з
вільно конструйованою відповіддю, тобто завдань з письма;
• відпрацювання чіткого виконання інструкцій до завдання, в
тому числі за дотриманням встановленого обсягу письмового
висловлювання;
• розвиток уміння укладатися в регламент часу, відведеного на
виконання конкретного завдання;
• відпрацювання стратегій виконання тестових завдань з їх
подальшим аналізом і самоаналізом.
Які ж висновки варто зробити із всього сказаного?
Оцінка якості навчання мові може бути спрямована на пошук
резервів ефективності цього процесу з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів, складності тестового завдання з вимогами
мовного тестування.
Оцінка індивідуальних відмінностей багато в чому залежить від
діагностичної компетенції вчителя, моніторингу мовного розвитку
учнів і досягнутого рівня володіння не тільки іноземною, а й
рідною мовою.
Індивідуальні відмінності школярів розкриваються в характері
пізнавальних труднощів, які проявляються в здібностях до мовного
координування, в інтелектуальній обробці інформації і
пізнавальних стилях, типологічних властивостях особистості і
гендерних відмінностях.
Навчальний процес з англійської мови в загальноосвітніх
навчальних закладах Миколаївської області організовується
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»,
Державної програми «Вчитель», Державного стандарту базової і
повної середньої освіти (освітня галузь «Мови і літератури»),
Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь
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«Мови і літератури»), Концепції навчання іноземних мов у середній
загальноосвітній 11-річній школі, Концепції навчання другої
іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах, Концепції
профільного навчання в старшій школі, Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти, базових навчальних планів, програм і
нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Кадровий склад учителів англійської мови в області такий:
всього 1112 вчителя, із них:
Кадровий склад учителів англійської мови
№

Назва району (міста)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

м. Миколаїв
м. Первомайськ
м. Вознесенськ
м. Южноукраїнськ
м. Очаків
Арбузинський район
Баштанський район
Братський район
Березанський район
Березнегуватський
район
Веселинівський район
Вознесенський район
Врадіївський район
Доманівський район
Єланецький район
Жовтневий район
Казанківський район
Кривоозерський
район
Миколаївський район
Новобузький район
Новоодеський район
Очаківський район
Первомайський

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Вища І
ІІ
кат. кат. кат.

109
10
12
5
7
1
14
3
6
8

94
9
10
2
1
3
8
3
2
5

55
9
6
9

5
3
6
3
9
11
6
5
6
5
6
2
3

Спеціаліст

Вч.- Ст.
ме- учито- тель
дист

40
1

3
6
4
5
1

91
18
8
7
1
8
17
9
9
10

3
7
3
2
2
8
5
8

3
2
2
2
2
7
2
3

13
13
4
4
9
25
10
6

1
1
3

7
3
3

6
5
4
2

13
12
4
8
12

2
2
1

3

1

6
1
1

4
4
1

1

55
1
6
2
1
6
2
3
2

Заслужений
учитель
1

2

1

3
5
1
1

3
2

Разом

348
46
36
23
9
15
45
19
20
24
24
25
15
11
22
51
23
22
32
25
17
12
18
37

район
24 Снігурівський район
Разом:

11
248

5
196

2
140

4
315

70

8
101

4

22
1112

Відвідування навчальних занять вчителів англійської мови
показав, що педагоги досягають високих результатів у навчанні
дітей, застосовуючи в практичній діяльності сучасні педагогічні
технології, новітні форми та методи навчання. Педагоги
впроваджують групові форми організації навчальної діяльності
учнів, особистісно зорієнтовані технології, методи проектів,
професійно орієнтовані технології.
Учителі англійської мови ведуть постійний пошук у виборі
власне методи викладення матеріалу на уроці; відвідують уроки
своїх колег, обговорюють на методоб’єднанні сучасні технології
навчання, новинки методичної літератури, діляться своїми
досягненнями і об’єктивно аналізують прорахунки.
Однією з продуктивних форм професійного становлення
педагогів є курси підвищення кваліфікації.
Ефективна реалізація будь-яких соціально-економічних змін у
суспільстві щільно пов'язана з модернізацією системи освіти як
найпотужнішого соціального інституту впливу на свідомість
громадян і формування громадської думки. Саме тому особливого
значення набуває модернізація системи педагогічної освіти в усіх її
ланках і виконання завдання якомога швидшої орієнтації педагогів
на реалізацію потреб швидкозмінного суспільства та його
громадян.
Сучасна педагогічна праця вимагає від учителя нових
професійних компетенцій, зосередження зусиль і часу не тільки на
усвідомленні їхньої потреби, а й на опануванні та впровадженні в
педагогічну практику, а це вимагає змін у змісті й технологіях
професійної підготовки майбутніх учителів, в організації
післядипломної освіти вчителів-практиків.
Курси підвищення кваліфікації для вчителів області — не тільки
обов'язкова умова проходження атестації (планової або позапланової).
Вони стали справжнім генератором ідей, визначальним підґрунтям для
розуміння сучасної методології та методики цілісного педагогічного
процесу загалом, зокрема навчання іноземної мови в умовах
модернізації освітньої галузі. Саме на це спрямовується навчальне
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діяльність слухачів курсів, яким пропонується вибір форми
підвищенню кваліфікації(денна, заочна), а також навчальнотематичного плану відповідно до рівня їхньої кваліфікації, професійних
потреб, а також можливостей їхніх навчальних закладів.
Змістовне наповнення курсової діяльності вчителів-слухачів
курсів обумовлюється актуальністю проблем сучасної школи, а також
практики навчанню іноземної мови.
Підвищення методичної майстерності вчителів-слухачів курсів
має суто практичну спрямованість. Тренінгові та практичні заняття
дають можливість поглиблювати й систематизувати знання і
професійні вміння.
Педагогічна практика для слухачів — це не тільки відвідування
уроків учителів базових шкіл, а, і це головне, поглиблення та
систематизація їхніх навичок аналізу й самоаналізу уроків іноземної
мови, оцінювання та самооцінювання їх результативності. Базовими
навчальними закладами для слухачів курсів вчителів англійської і
французької мов були: ЗОШ № 22 (вчителі- Мечет К. О., Округ Г.
М., Заводськова Р. І., Первова М. М., Безнюк Т. В.); ЗОШ № 35
(вчитель- Дімант Т. А. Сербіна Н.Г., Коваленко О.С.); гімназія № 2
(вчитель- Павліченко А. В., Крюкова О.І., Скорнякова М.Є.,
Гордієнко Н.В., Гершкович І.А. ).

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВЧИТЕЛЯМИ АНГЛІЙСЬКОЇ І ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ
ЗА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
учителі
англійської
мови
учителі
французької
мови

123

145

118 %

15

18

120 %
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Поглибленню фахових знань слухачів сприяє постійне
оновлення змісту курсів із урахуванням новітніх наукових
досягнень, урізноманітнення форм та методів навчання, співпраця з
науковцями Миколаївського державного університету ім.
В.О.Сухомлинського, Миколаївського Чорноморського державного
університету ім. П.Могили.
Сьогодення вимагає підготовки нової генерації педагогічних
кадрів, підвищення професіоналізму вчителя, готовності його до
творчої діяльності й роботи в нових умовах. Майже в кожному
загальноосвітньому навчальному закладі області вчителі
англійської
мови
працюють
за
навчально-методичними
комплексами ―Оксфорд‖, ―Лонгман‖, ―Експрес Паблішінг‖,
―Кембрідж‖, що надає вчителю і учневі змогу якісно підготуватися
до незалежного зовнішнього оцінювання з англійської мови.
З метою забезпечення комунікативності навчально-виховного
процесу та оновлення освітніх технологій упродовж п'яти років
підтримуються зв’язки з Британською Радою в Україні (м. Київ),
Корпусом Миру США в Україні, видавництвами Великої Британії
та Америки: ―Лонгман‖ (Г.І.Безгребельна), ―Оксфорд‖ (Анна
Моріс), ―Кембрідж‖ (Галина Кашко), ―Експрес Паблішінг‖ (Олена
Хорош), ―Пірсон Ед'юкейшн‖ (Марина Малигіна). Представники
неурядових організацій постійно запрошуються на обласні
семінари, курси підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови.
Вчителі англійської мови є активними учасниками в
Міжнародних спільних проектах з Британською Радою:
- всеукраїнський практичний семінар (Штевіна С.П., вчитель
англійської мови Баштанської ЗОШ №2 Баштанської
районної ради «Електронне мовне портфоліо вчителя
англійської мови» м. Біла Церква);
- програма «Навчаємося разом» (Компанієць С.В., вчитель
англійської мови Першої української гімназії ім. М. Аркаса
Миколаївської міської ради)
Згідно із програмою з іноземних мов предмет «Іноземна мова»
упроваджується як обов’язковий з 1-го класу в усіх типах
загальноосвітніх шкіл. Так, з вересня 2012 р.у ранньому шкільному
віці запроваджується обов’язкове вивчення однієї іноземної мови;
організація навчального процесу з іноземних мов підтримується і
контролюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України.
Особлива
увага
Міністерства
спрямована
на
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удосконалення програм підготовки і перепідготовки вчителя
іноземної мови, який буде працювати в початковій школі.
На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 25.05.12 № 630 «Про підготовку до початку
2012/2013 навчального року», управління освіти і науки
облдержадміністраціі від 06.06.12 № 531, з метою якісного
забезпечення впровадження в навчальний процес загальноосвітніх
навчальних закладів області нових стандартів початкової освіти з
12 по 14 червня 2012 року на базі пансіонату «Миколаїв» с.
Коблево Березанського району проводився семінар-практикум для
вчителів, які
викладатимуть у 2012/2013 навчальному році
англійську мову з 1 класу.
На семінарі розглядались такі питання:
- аналіз навчально-методичного забезпечення викладання
англійської мови у 1 класі загальноосвітніх навчальних
закладів області;
- методичні аспекти вивчення іноземної мови в початковій
школі відповідно до Державного стандарту початкової
загальної освіти;
- інноваційні технології викладання англійської мови в
початковій школі.
У ході проведення практичного-семінару було підготовлено
42 вчителя іноземної мови, які будуть працювати в 1 класах.
Масові заходи з учителями є одним із основних напрямів
роботи в системі неперервної освіти. Вони мають на меті
формування й розширення пізнавально-емоційної сфери вчителя,
розвиток і вдосконалення таких невід’ємних складових професійної
компетентності педагога, як загальнокультурна, інформаційна,
комунікативна та компетенція особистісного самовдосконалення.
У номінації: «Іноземна мова» (англійська) у відбірковому
етапі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року
– 2012» взяли участь учителі англійської мови міст Миколаєва,
Вознесенська, Очакова, Первомайська, та Арбузинського,
Березанського,
Братського,
Веселинівського,
Єланецького,
Казанківського,
Кривоозерського,
Миколаївського,
Новоодеського, Очаківського, Первомайського, Снігурівського
районів (всього 18 осіб).
В очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2012», який проходив у лютому 2012 року
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увійшли вчителі міст Миколаєва, Вознесенська, Арбузинського,
Єланецького, Миколаївського, Березанського, Новоодеського,
Снігурівського районів (всього 8 осіб).
Журі визначило переможців : Душкіну Олену Миколаївну,
учителя англійської мови Снігурівської гімназії Снігурівської
районної ради (І місце), Жулего Ірину Володимирівну, учителя
англійської мови Миколаївської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 22 Миколаївської міської ради (ІІ місце), Момотенко Людмилу
Василівну, учителя англійської мови Вознесенської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 6 Вознесенської міської ради (ІІІ місце).
Сучасні тенденції в освіті актуалізують проблему формування
творчої особистості, здатної адаптуватись у принципово нових
умовах ХХІ століття. Учитель сам має бути творчою особистістю, з
чітко методичною спрямованістю на пошук, дослідну діяльність.
На базі Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної
освіти,
Миколаївської
державної
обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гирьова, Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського
проводяться засідання творчих груп вчителів англійської та
німецької мов з проблеми «Формування професійного акмерозвитку вчителя іноземної мови на компетентнісній основі».
У засіданні брали участь учителі англійської та німецької мов
(усього 17 осіб – педагоги з міст Миколаєва, Первомайська,
Южноукраїнська, Врадіївського, Баштанського, Доманівського,
Новобузького та Снігурівського районів).
Учасниками творчої групи обговорювалися такі питання:
- акмеологічні технології в підвищенні якості освіти;
- формування професійної компетентності вчителя іноземної
мови засобами методичної роботи;
- імплементація європейських освітніх стандартів у навчанні
іноземної мови;
- готовність вчителів до впровадження комунікативного
підходу в навчанні іноземної мови;
- бібліотечні ресурси в процесі самоосвіти вчителя іноземної
мови;
- електронне портфоліо вчителя іноземної мови;
- навчально-методичні матеріали щодо реалізації навчальних
програм з іноземних мов у 2012-2013 н. р.
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Поліпшенню якості та результативності роботи вчителів у
міжкурсовий період сприяє науково-методичний та інформаційний
супровід, що здійснюється МОІППО у співпраці з методистами
РМК (ММЦ), районними (міськими) та шкільними методичними
об’єднаннями. Із цією метою педагоги залучаються до участі в
обласних
науково-практичних
конференціях,
семінарах,
методичних активах керівників районних (міських) методичних
об’єднань, творчих груп.
Учителі постійно підвищують професійний рівень під час
курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період
через: самоосвіту, ознайомлення з новинками психологопедагогічної та методичної літератури, публікаціями у
фаховій періодиці, участь у районних та обласних семінарах,
методичному об’єднанні вчителів англійської мови, виступи
на засіданнях методичного об’єднання, педагогічних радах,
семінарах.
Навчальний процес здійснюється за підручниками:
Оксана Карп’юк; Алла Несвіт;, М.О. Кучма, Л.І. Морська,7
кл.
English, Л.І.Морська, М.О. Кучма, 8 кл. English,
Л.І.Морська (ІІ мова); 9-10 кл. English, Л.Калініна, 10-11 кл.
English, Присяжнюк, 10 кл. English,Сірик (І мова), 9 кл.
English, О. Коломінова (ІІ мова); 11 кл. English, В.М.
Плахотник. а також доповнюється додатковими посібниками
та довідковою літературою.
Під час атестацій загальноосвітніх навчальних закладів
проводилися контрольні зрізи. Мета- перевірка сформованості
ключових компетенцій, що виражаються в оволодінні учнями
певними
видами
діяльності:
мовленнєвою,
мовною,
соціокультурною та загальнонавчальною.
Контрольні зрізи з англійської мови показали, що учні, в
основному, оволоділи мовленнєвими вміннями на рівні,
достатньому для іншомовного спілкування з чотирьох видів
мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма в
типових ситуаціях. Учні засвоїли програмовий мовний матеріал як
засіб оформлення або розуміння висловлювання в процесі усного та
писемного спілкування на рівні, передбаченому навчальною
програмою. Вони засвоїли комунікативні функції засобів
спілкування для їх коректного вживання у відповідних
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мовленнєвих ситуаціях, уміють самостійно відбирати оптимальні
мовні й мовленнєві засоби для реалізації комунікативного наміру.
Але поряд із позитивними явищами наявні певні недоліки.
При організації навчально-виховного процесу на уроках іноземної
мови педагогам слід звернути увагу на наступне:
- 63,64% учнів користуються комп'ютерами вдома, а на
уроках-лише 15,15%. Це означає, що не використовуються
можливості ІКТ;
- 42,02% висловлюють свої думки лише на деяких уроках, що є
неприпустимим, оскільки такий вид діяльності учнів має
здійснюватися на кожному уроці;
- лише 9,32% учнів виконують короткі тематичні презентації
майже на всіх уроках. Учитель має організувати урок так,
щоб на кожному занятті відбувався розвиток мовлення
(комунікативний підхід до вивчення англійської мови);
- 54,62% користуються на уроках словниками. Це свідчить про
те, що вони лише читають і перекладають; водночас 3,36%
учнів взагалі не користуються словниками, тобто не мають
навичок користування спеціальною довідковою літературою;
- 10,26% учнів ніколи не беруть участі в діалозі, 19,66% - лише
на деяких уроках; 20,55% опитаних учнів ніколи не пишуть
твори. Учителям слід звертати увагу на формування
комунікативних компетентностей школярів;
- 11,11% учнів не працюють у групах або в парах, а 30,77% лише на деяких уроках. Слід звернути увагу на те, що
використання
інтерактивних
прийомів
навчання
є
пріоритетними при вивченні іноземної мови.
Учителі англійської мови працюють за вимогами Державного
стандарту і державних навчальних програм. Календарно-тематичне
планування для
5-11-х класів складено ними за програмами для середньої
загальноосвітньої школи: Іноземні мови. 5-11 класи. – Київ.: Перун,
1996; Іноземні мови. 2-12 класи. – Київ.: Перун, 2005.
Аналіз перевірки шкільної документації показав, що години на
навчальні теми розподілено раціонально, ретельно відпрацьований
зміст програми. Систематично проводяться контрольні роботи,
письмові та усні опитування, які заплановано на семестр.
Контрольні роботи складаються відповідно до рівнів навчальних
досягнень учнів. Тематичні атестації здійснюються згідно з
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програмою та календарним плануванням і мають різноманітні
форми, які зазначені в журналах. Учням надається можливість
коригувати свої оцінки.
Перевірка класних журналів показала, що вчителі
загальноосвітніх навчальних закладів дотримуються норм ведення
шкільної документації: систематично ведуть записи про виконання
навчальної програми та тематичний облік знань учнів; об'єктивно
оцінюють знання, уміння й навички учнів; записи в журналах
ведуться охайно, без виправлень. Практична частина програми з
іноземної мови виконується в повному обсязі.
Перевірка робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт і
словників виявила, що вчителі вимагають від учнів дотримання
єдиного орфографічного режиму. Роботи в зошитах перевіряються
систематично й оцінюються об'єктивно. Оцінки за ведення зошитів
виставляються щомісячно до класних журналів, ведеться контроль
за виконанням домашніх завдань, виконується робота над
помилками. Учнями виконуються не тільки обов’язкові завдання,
але й вправи для самостійного опрацювання, які мають навчальний
і творчий характер.
Навчально-методична база закладів відповідає сучасним
вимогам і сприяє оволодінню учнями необхідними теоретичними
знаннями, виробленню практичних умінь роботи з текстами,
спілкування іноземною мовою.
Форми контролю знань учнів різноманітні:
1) опитування у формі заліку;
2) опитування у формі роботи з лідером;
3) захист проектів;
4) граматичний тест;
5) читання тексту й виконання завдань до нього;
6) усний твір на запропоновану тему;
7) письмовий твір.
Результати аналізу відвіданих уроків вчителів англійської мови
показали, що їх структура відзначається системністю, логічною
побудовою всіх етапів, удалим добором змісту навчального
матеріалу. Учителі вміло організовують навчальну діяльність учнів,
використовуючи нестандартні форми проведення занять. Цікаві та
доступні прийоми викладу матеріалу, використання різноманітних
форм і методів роботи дозволяють формувати в дітей уміння
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аналізувати, узагальнювати, будувати гіпотези, робити висновки.
Урокам англійської мови притаманний розвивальний
компонент. Завдання мають пошуковий характер, спрямовані на
розвиток самостійності, творчої активності дітей. Впроваджуються
інноваційні технології, прийоми рольової гри, диференціації та
індивідуалізації в підході до учнів. Більше уваги треба приділяти
письмовим видам роботи, які допомагають розвивати навички
мислення високого рівня.
Якість навчального процесу, перебудова його на засадах
гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації, використання
інноваційних технологій перевірялись не тільки під час
відвідування уроків, але й через систему позакласної роботи
вчителів.
Виходячи із вищезазначеного вчителям англійської мови
рекомендовано посилити роботу щодо розвитку навичок письма та
говоріння; виконувати з учнями різноманітні завдання на знання
лексичного та граматичного матеріалу.
Однією з ефективних форм реалізації пріоритетних завдань
пошуку, навчання та виховання обдарованої молоді є проведення
учнівських олімпіад. Олімпіада - це насамперед система роботи
вчителя з учнями, котрі мають значні творчі здібності, а призові
місця – результат плідної кропіткої праці як педагога, так і дитини.
В цілому вчителі англійської мови багато працюють над собою,
систематично готують учнів до проведення незалежного
зовнішнього оцінювання, застосовуючи інноваційні технології.
Проте треба покращити роботу з обдарованими дітьми,
налагодивши індивідуальні заняття з ними у підготовці до участі в
олімпіадах.
Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської
мови засвідчили наявність ефективної роботи з обдарованими
учнями та відповідального ставлення до підготовки їх до участі в
олімпіадах на IV етапі:
англійська мова: Кравцов Сергій, учень 9 класу Баштанської
ЗОШ № 2 Баштанської районної ради (ІІІ місце); Мар’ян
Єлизавета, учениця 10 класу Миколаївської ЗОШ № 22
Миколаївської міської ради (ІІ місце);
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Рекомендації:
Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів:
 Постійно працювати над поповненням матеріальнотехнічної та навчально-методичної бази навчальних
кабінетів з англійської мови, бібліотеки.
 Створити умови для ширшого впровадження в
навчально-виховний процес інноваційних технологій
навчання.
 Залучати обдарованих учнів до науково-дослідницької
роботи в науковому товаристві МАН України.
Вчителям англійської мови:
Працювати над вдосконаленням методики проведення
уроків.
Дотримуватись
раціонального
використання
та
дозування часу на етапах уроку.
Посилити роботу з обдарованими учнями: проводити
індивідуальні заняття, застосовувати диференційований
підхід, готувати до участі в учнівських олімпіадах.
Органічно поєднувати урок, домашню і позакласну
роботу, сприяти розвитку в учнів самостійності,
комунікативно-пізнавальної та соціальної активності.
Активізувати роботу з технічними засобами навчання.
Вивчати досягнення педагогічної науки та передовий
педагогічний досвід учителів англійської мови області.
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