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ПРОБЛЕМА ШКОЛИ: 

 

«КОМПЕТЕНТНІСНО 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ» 

 

Проблема методичного 

об’єднання вчителів іноземної мови: 

 

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 

ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ 

ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ НА 

УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ» 



Основні напрямки і принципи роботи методичного об’єднання 

учителів іноземної мови на 2018-2019 навчальний рік 

  

У 2013/2014 н.р. було введено вивчення другої іноземної мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Навчання другої іноземної мови у  

5-8их класах (польська мова) реалізується через навчально-методичне 

забезпечення  вивчення предмета. 

З урахуванням нових підходів до вивчення і викладання іноземної мови і 

в ході роботи над проблемою школи вчителям необхідно вирішувати такі 

проблемні завдання: 

● підвищувати ефективність уроку через використання 

інтерактивних методів у поєднанні з традиційними формами 

навчання; 

● підвищувати фахову майстерність учителів через курси підвищення 

кваліфікації, постійно діючі семінари, семінари-практикуми, 

вебінари, творчі лабораторії, круглі столи, школу передового 

педагогічного досвіду; 

● брати активну участь у роботі методичної ради, творчих груп; 

● надавати більше уваги самостійній творчій роботі учнів, учити 

працювати з книгою, словником, іншою довідковою і науковою 

літературою; 

● розвивати творчі здібності обдарованих дітей через індивідуальні 

заняття, творчі групи, олімпіади, наукові проекти, Євроклуб; 

● упорядкувати матеріали у кабінетах іноземної мови згідно з 

вимогами програми; 

● поповнювати тестові матеріали для підготовки до ЗНО з 

урахуванням нових вимог; 

● організовувати творчі групи згідно потреби; 

● розвивати навчально-пізнавальну діяльність учнів із початковим і 

середнім рівнями навчальних досягнень;  

● організувати роботу літнього мовного табору; 

● використовувати у навчальному процесі мультимедійні тзн. 

 
 

 

 

Організація навчально-виховного процесу за оновленими 

навчальними програмами з іноземних мов для 5-9 та 10-11 

класів. 



Короткий опис основних змін внесених до навчальних програм з 

іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих 

шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.  

1. Удосконалено застосування компетентнісного підходу до навчання 

іноземної мови в контексті положень «Нової української школи» згідно з 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.  

2. Створено нову пояснювальну записку до програми – визначено 

ієрархію цілей навчання, завдання навчального предмета узгоджено із 

галузевою та освітньою метою, а також із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти: викладання, вивчення, оцінювання.  

3. Узгоджено термінологічний апарат, зокрема, назви комунікативних 

умінь, із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.  

4. Виокремлено в навчальних програмах чотири інтегровані змістові 

лінії, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати 

знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.  

5. Додано новий розділ до змістової частини програми «Інтегровані 

змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації», в якому для кожного класу 

за тематикою ситуативного спілкування сформульовані відповідні 

комунікативні вміння.  

6. Визначено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

учнів відповідно до рівнів і дескрипторів комунікативних умінь 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (комунікативна 

компетентність).  

7. Окреслено лексичний, граматичний і фонологічній діапазон 

учня/учениці на кінець 9-го класу (лінгвістична компетенція).  

8. Уточнено орієнтовний розподіл змісту по класах стосовно сфер 

спілкування, тематики ситуативного спілкування, мовленнєвих функцій та 

мовного інвентаря.  

9. Внесено до складу граматичного мінімуму (англійська мова) у 5-му 

класі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови 

вивчення часових форм Present та Past Continuous, які були вилучені з програм 

для початкової школи у процесі їх оновлення.  

10. Перенесено зміст рубрик «Соціокультурна компетенція», 

«Загальнонавчальна компетенція» в опис компетентнісного потенціалу 

предмета «Іноземні мови» до відповідної компетентності з метою уникнення 

дублювань.  

11. Введено орієнтовні параметри оцінювання в узгодженні з 

програмами початкової школи, конкретизовано кількісні показники із 

сприймання на слух.  



12. Змінено змістове наповнення теми «Засоби масової інформації» у 9 

класі з метою її оптимізації і відповідно до інтересів сучасних учнів.  

У 2018-2019 навчальному році реалізуються оновлені програми з 

іноземних мов для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особливістю нового навчального змісту є те, що він передбачає розгортання 

навчально-виховного процесу не тільки за традиційною тематикою 

ситуативного спілкування, але й за чотирма інтегрованими змістовими 

лініями, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати 

знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях та 

подолання фрагментарності навчання.  

Методичне підґрунтя для навчання іноземної мови, що сприяє реалізації 

інтегрованих змістових ліній, становлять визначальні підходи: 

компетентнісний, інтегрований (міжпредметний), комунікативно- діяльнісний 

і особистісно зорієнтований. Відповідно до компетентнісного підходу, 

результатом навчання має стати сформованість ключових і предметних 

компетентностей. Інтегрований підхід зумовлює спрямованість освітнього 

процесу на комплексне сприйняття світу учнем через встановлення 

міжпредметних зв’язків. Комунікативно-діяльнісний підхід орієнтує 

організацію навчального процесу з іноземної мови на забезпечення активної, 

особистісно значущої, усвідомленої комунікативної діяльності. Особистісно 

зорієнтований підхід передбачає спрямованість освітнього процесу передусім 

на плідний розвиток особистості кожного школяра, розкриття його здібностей, 

побудову індивідуальної освітньої траєкторії учня.  

Реалізація зазначених підходів має свої особливості в основній школі, 

які відбиваються у різних аспектах організації освітнього процесу з іноземної 

мови. Тому для надання допомоги вчителям щодо врахування змін у 

програмах під час календарного планування підготовлено наступний 

методичний коментар. 

 Навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок 

вивчення тематики ситуативного спілкування у рамках навчального року, а 

лише вказують на зміст, вивчення якого є об’єктом тематичного і 

семестрового контролю. Вчителі можуть обирати послідовність розкриття 

навчального матеріалу в межах окресленої тематики, але так, щоб не 

порушувалась логіка його опрацювання.  

Навчальні програми з іноземних мов містять низку тем і питань, що 

безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. 

Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих 

змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізації. Вчителі 

можуть наповнити новим міжпредметним змістом й інші теми, створювати 



альтернативні можливості для поєднання різних знань та умінь, а також 

навчальних методів з метою формування ключових життєвих 

компетентностей та досягнення цілісності навчальної програми й навчального 

процесу відповідно до потреб певного класу.  

Дозволяється використовувати підручники, що видані у поточному році 

та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо 

додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й 

може застосовувати таку, що найкраще реалізує його методику навчання та 

компетентнісний потенціал предмету «Іноземні мови». Програма не обмежує 

самостійність та творчу ініціативу вчителя, передбачаючи гнучкість у виборі 

та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних 

засобів навчання.  

Важливим чинником розвитку ключових життєвих компетентностей є 

інтегрованість змісту уроку іноземної мови, яка передбачає:  

 проблемність змісту висловлювань на уроках, що стимулюють 

дискусію, обговорення, пошук різних джерел інформації, зіткнення думок і 

переконань;  

 пов’язаність змісту уроку з реальним світом;  

 практичну цінність інформації, що має знаходити підтвердження через 

реальні факти, у змодельованих на уроці ситуаціях.  

Ключові компетентності можна розвивати щоуроку через відповідні 

форми роботи, які відображають комунікативно-діяльнісний підхід до 

навчально-виховного процесу. Для цього потрібно використовувати:  

 інтерактивні методи, які забезпечують активну діяльність учнів у 

процесі опанування навчального матеріалу;  

 кооперативне навчання, в якому формуються соціальні вміння, 

лідерські якості та скорочується відстань між учителем та учнем;  

 рольові та ділові ігри, які переносять учнів у таке бажане доросле 

життя, допомагають побачити світ і себе у ньому, підвищують самооцінку і 

попит на нове;  

 проектні технології, завдяки яким в учнів формується проектне 

мислення, почуття відповідальності та досвід цілеспрямованої співпраці, вони 

вчаться застосовувати знання на практиці, працювати в команді над 

конкретним завданням, презентувати свої результати;  

 методи «змішаного навчання», які поєднують у собі традиційне й 

дистанційне навчання та найбільш відповідають інтересам і уподобанням 

учнів, які живуть у період стрімкого інформаційно- технологічного розвитку 

суспільства та володіють комп’ютерною грамотністю;  

 вихід за межі класу на екскурсію або на «польове дослідження», що 

допоможе переконати учнів у сенсі навчання, мотивує й активізує до пізнання 



нового. Для того, щоб така форма роботи мала максимальний ефект, важливо, 

щоб її завершенням стало осмислення побаченого й почутого у вигляді 

учнівських презентацій, відгуків, рефлексивних нотаток, заповнення листів 

спостереження тощо;  

 звернення до досвіду учнів, що гарантує перетворення кожного учня 

на справжнього учасника навчально-виховного процесу, співтворця й 

конструктора нових знань;  

 відповідні форми оцінювання, а саме: самооцінювання, яке формує 

здатність до самоаналізу, спостережливість за собою, вміння бачити та 

визнавати перед собою власні помилки; взаємооцінювання, що виховує 

відкритість до критики з боку інших, здатність відсторонювати об’єкт від 

суб’єкта оцінювання, вміння слухати, аналізувати й порівнювати.  

Під час планування уроків інтегрованого характеру вчителю іноземної 

мови необхідно упорядковувати навчальні цілі в залежності від складності 

розумових дій над матеріалом. Наприклад, вчителі пропонують завдання, які 

б не обмежували учнів двома рівнями когнітивних процесів нижчого порядку 

(знання та розуміння), а поступово виводили б їх на рівні когнітивних процесів 

вищого порядку (застосування, аналіз, оцінка та творення) за таксономією 

Блума. На кожному етапі вчитель формулює цілі навчання, але не з погляду 

педагога, як дидактичні цілі (формувати, удосконалювати тощо), а з погляду 

учня, як очікувані результати діяльності (учень умітиме, зможе тощо). 

Складена матриця цілей повинна відповідати всім рівням когнітивних 

процесів. Таке планування занять має декілька переваг: 

 знаючи цілі навчання, учитель упорядковує їх, визначаючи 

першочергові, базові, а також, порядок засвоєння матеріалу й подальші 

перспективи роботи над ним;  

 знання вчителем конкретних цілей дає можливість пояснити учням 

орієнтири в їх спільній роботі;  

 чітке формулювання цілей, які виражені через результати діяльності, 

піддається надійному та об’єктивному оцінюванню.  

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються 

освітня, виховна і розвивальна функції предмета. Через те, що вони є 

функціями предмета, а не цілями навчання, зникає потреба визначати освітні, 

виховні та розвивальні цілі в планах уроків. Отже, в плані уроку цілі можуть 

виглядати так:  

Мета уроку (як намір учителя) 

Сприяти розвитку в учнів уміння ввічливо висловлювати власні 

переконання, думки, згоду й незгоду, використовуючи для цього необхідний 

лексико-граматичний інвентар.  

 



Очікувані результати (як досягнення учнів) 

На кінець уроку учні вмітимуть ввічливо висловлювати власні 

переконання щодо впливу деструктивних молодіжних рухів на життя 

однолітків.  

Для успішної реалізації інтегрованих змістових ліній важливою є 

співпраця вчителів іноземних мов з учителями інших предметів. Для цього у 

школі слід створювати умови й можливості для тісної взаємодії та 

підтримувати професійний взаєморозвиток вчителів з метою здійснення 

різних способів інтеграції: міжпредметних зв’язків, комбінування предметів, 

мультидисциплінарної інтеграції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №1 

№ 

з/п 
Зміст роботи Дата Відповідальні 

Відмітка про 

виконання, форма 

узагальнення 



1. 

Аналіз роботи 

методоб’єднання у 2018-

2019 н.р., аналіз рівня 

методичного об’єднання 

за минулий навчальний 

рік. 

23.08.2018р

. 

Ніколаюк 

Г.В.,  

 

Дробиняк М.І. 

 

Підсумки 

(звіт). 

Наказ. 

2. 

 

Обговорення плану 

роботи методичного 

об’єднання та 

погодження 

індивідуальних планів. 

Практичне завдання: 
проаналізувати план, 

внести доповнення. 

Ніколаюк Г.В. План. 

3. 

Методичне забезпечення 

навчального процесу: 

● Ознайомлення з 

методичними 

рекомендаціями 

щодо викладання 

іноземної мови у  

2018-2019 н.р., 

підбір навч. л-ри 

відповідно до 

програм (грифи); 

● Ознайомлення з 

єдиними вимогами 

до ведення 

шкільної 

документації. 

Практичне завдання: 

перевірити наявність 

грифів МОН. Вивчити 

 

Ніколаюк 

Г.В.,  

 

Дробиняк М.І. 

 

Папки 

«Нормативні 

документи». 



положення методичних 

рекомендацій, основних 

вимог до викладання 

предметів. 

 

Організація навчально-

виховного процесу за 

оновленими 

навчальними програмами 

з іноземних  

мов для 5-9 та 10-11 

класів. 

 

Практичне завдання: 

Врахувати зміни у 

програмах при складанні 

календарно-тематичних 

планувань (змістові 

лінії). 

 

Томіщак І.М. Презентація, 

календарно-

тематичні 

планування 

5. 

Методичний супровід 

викладання англійської 

та другої (пол.) мов у 5-

8кл.  

Ніколаюк 

Г.В.,  

 

Дробиняк М.І. 

 

Презентація 

6. 

Огляд новинок 

методичної літератури. 

Романів Н.П. Дайджест 

актуальних 

матеріалів. 

7. Різне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання №2 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Дата Відповідальні 

Відмітка про 

виконання, форма 

узагальнення 

1. 

Підготовка до проведення І 

етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

англійської мови. 

Практичне завдання: 

підібрати завдання для 

проведення шкільної 

олімпіади з англійської 

мови (теми для усного 

мовлення і письмового 

завдання) 

04.10.2018р

. 

Ніколаюк Г.В.,  

 

Дробиняк М.І. 

 

Розподіл 

учителів. 

Матеріали до 

проведення. 

2. 

Шляхи реалізації напрямків  

роботи методичного 

об’єднання. Узгодження 

термінів проведення 

відкритих уроків. 

Ніколаюк Г.В. План. 

3. 

Змішане навчання у 

викладанні англійської 

мови. 

Практичне завдання: 

аналіз завдань для групової 

та індивідуальної роботи 

підготовка виступу на 

педраді (жовтень) 

Гаргас Н.І. 

 

Виступ. 

4. 

Про підготовку до 

проведення інтерактивних 

конкурсів («Пазл», 

«Мультитест» тощо) 

Ніколаюк Г.В., 

Романів Н.П. 

 

 

5. 

Різне.   

 

 

 



Засідання №3 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Дата Відповідальні 

Відмітка про 

виконання, 

форма 

узагальнення 

1. 

Обговорення результатів 

олімпіади з англійської 

мови. 

24.01.2019р. Ніколаюк Г.В.,  

 

Дробиняк М.І. 

 

Підсумковий 

бюлетень. 

2. 

Аналіз участі учнів у 

навчально-дослідницькій 

діяльності, конкурсах. 

Практичне завдання: 

складання рекомендацій 

для оформлення 

презентацій 

дослідницьких робіт. 

Ніколаюк Г.В., 

Чайківська Л.С. 

  

Список учнів, 

що беруть 

участь у 

дослідженнях. 

3. 

Про роботу вчителів 

методичного об’єднання 

над загальношкільною 

проблемою (обмін 

досвідом та 

методичними 

матеріалами).  

Практичне завдання: 

виробити рекомендації 

щодо подолання прогалин 

у знаннях учнів, що були 

виявлені під час 

проведення 

директорських 

контрольних робіт. 

Учителі м/о. Матеріали для 

обміну 

досвідом. 

4. 

Використ. інтерактивних 

методів у формуванні 

мовленнєвої компет. в 

учнів молодших класів  

ЗОШ 

 Практичне завдання: 

Опрацювання підбірки 

лексико-фонетичного 

матеріалу для учнів 

молодших класів. 

Ніколаюк Г.В. Виступ. 

5. 

Огляд новинок 

методичної літератури. 

Подольська 

Г.Я. 

Дайджест 

актуальних 

матеріалів. 



6. 

Різне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Засідання №4 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Дата Відповідальні 

Відмітка про 

виконання, 

форма 

узагальнення 

1. 

Про методичне 

забезпечення проведення 

ДПА, ЗНО, закінчення 

навчального року. 

11.04.2019р. Дробиняк М.І., 

Ніколаюк Г.В. 

 

Наказ, 

інструктивні 

матеріали. 

2. 

Про підготовку 

матеріалів до ДПА та 

ЗНО. Опрацювання 

інструкцій. 

Практичне завдання: 

складання системи 

диференційованих 

завдань, які допоможуть 

правильно організувати 

підготовку учнів до ДПА. 

Учителі, що 

працюють у 9-11 

класах. 

  

Матеріали до 

ДПА. 

3. 

Про вивчення другої 

іноземної мови у  

5-8класах (проблеми, 

наробки,обмін досвідом 

та методичними 

матеріалами). 

Практичне завдання: 

самоаналіз можливостей 

володіння прийомами і 

методами вивчення 

другої іноземної мови. 

Учителі м/о. Матеріали для 

обміну 

досвідом. 

4. 

Психологічна готовність 

учнів до вивчення 

англійської мови на 

початковому етапі.  

Практичне завдання: 

опрацювання ігрових 

завдань для формування 

позитивної мотивації на 

уроках. 

Гев’юк С.В. Виступ. 

5. 

Огляд новинок 

методичної літератури. 

Романишин В.М. Дайджест 

актуальних 

матеріалів. 



6. 
Різне.   

 

 


