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ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ.

1. Забезпечувати виконання вимогоновлених навчальних програм
та Держстандарту базової та повної середньої освіти.

2. Забезпечувати нормативність мовлення та досягнення рівнів навченості
визначених базовими навчальними програмами ; формувати та розвивати
соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції учнів.

3. Організовувати та розвивати самостійну комунікативно-пізнавальну
діяльність та науково-дослідницьку роботу учнів. Формувати та розвивати
ключові життєві компетентності учнів шляхом інтегрованості змісту
уроку.

4. Забезпечувати органічне поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності
учнів на уроках англійської мови. Організовувати збалансоване
взаємопов‘язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.

5. Вдосконалювати професійну компетентність вчителів шляхом їх
самоосвіти, курсової підготовки, участі в різних методичних заходах.

6. Забезпечувати високий методичний рівень проведення уроків.
Продовжувати вивчати та запроваджувати сучасні інноваційні технології
навчання

7. Вивчати, узагальнювати, запроваджувати  
елементи передового педагогічного досвіду.

8. Створювати умови позитивної мотивації навчання, сприятливі
психологічні умови для учнів на уроках іноземної мови.; таку іншомовну
атмосферу на уроках, що спонукає до мовлення.

9. Створювати рівні умови рівного доступу до здобуття учнями якісної
освіти.

10.Зорієнтувати навчання на особистість учня з урахуванням його вікових
особливостей та опори на вже здобутий досвід учня з метою спонукання
його до таких навчальних прийомів , як аналіз, логічне розмірковування ,
порівняння тощо.

11.Поєднувати навчальну роботу на уроках з позакласною роботою з метою
підвищення вмотивованості вивчення англійською мовою

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу учнів 2-го
класу «Нової української школи»

Національний стандарт початкової школи та нові програми з іншомовної
галузі націлюють на досягнення учнями 2 класу рівня pre-A1, дескриптори
якого чітко визначені програмою відповідно до кожного виду мовленнєвої
діяльності.

У 2му класі продовжується закладання психолінгвістичних основ
іншомовної комунікативної компетенції, продовжується тренування органів



чуття (слуху і зору) молодшого школяра для успішного сприйняття
акустичних і графічних сигналів, тренування його артикуляційного апарату з
метою успішного формування кінестетичних образів звуків, букв, слів,
коротких фраз шляхом активного навчання за допомогою різноманітних видів
навчальної діяльнісності на основі компетентісного підходу.

Учителеві варто пам'ятати, що в свої перші дев'ять років життя діти точно
копіюють вимову і легко запам'ятовують мовленнєві зразки. Тому
розігрування невеликих сценок, заучування напам'ять віршів і пісень є
особливо ефективними завданнями, виконуючи які, учні імітують правильну
вимову й інтонаційний малюнок. Система вправ і завдань має бути задана у
послідовності, що відображає первинність розвитку чутливості дітей до
сприйняття іноземної мови через аудіовізуальну демонстрацію мовленнєвих
зразків з опорою на контекст та наочність із подальшим імітативним
репродукуванням зразків учнями та використанням їх під час взаємодії між
собою та з вчителем, за допомогою елементарних інтеракцій. Важливо
навчати другокласників переносити мовленнєві зразки у реальні ситуації
спілкування у класі. Така організація навчання сприятиме виробленню в
школярів ставлення до іноземної мови як до засобу спілкування.

Оскільки гра є природним середовищем спілкування для дітей цієї вікової
категорії, то використання ігрових ситуацій на уроці іноземної мови у 2 класі
продовжують забезпечувати живий та веселий спосіб тренування
мовленнєвих компонентів та структур у дії. Бажано, щоб ці ігри були націлені
на співпрацю між учнями та були не стільки змагальними за характером,
скільки спрямовані на те, щоб дати їм змогу практикувати мовлення та
набути відчуття досягнення якогось результату, а не відчуття переваги над
кимось. Учні можуть перевіряти свої навички змагаючись із своїми
попередніми результатами, перевершуючи свої власні кращі зусилля, а не
один із одним. Варто пам’ятати, що гра мотивує учня до спілкування
іноземною мовою і дозволяє, практикуючи елементарне іншомовне
спілкування, здобувати більше впевненості в своїх силах та умінні
взаємодіяти за допомогою іноземної мови.

Для активізації мовленнєвого матеріалу в усному спілкуванні
рекомендується широко застосовувати виконання інтерактивних пісень і
чантів, завдань «Задай питання – дай відповідь», драматизації коротких
сценок, виконання міні-проектів, які передбачають реальну елементарну
комунікацію іноземною мовою в класі. Формування первинних навичок
комунікації, яка відповідає сучасним реаліям життя дитини, налагодження
особистих стосунків з однокласниками у спільній ігровій діяльності чи у
роботі над міні-проектом розвивають уміння співпрацювати з іншими,
формують навички командної роботи, без яких неможливо уявити успішне
суспільство.    



  У попередньому класі дитина знайомилася з літерами алфавіту,
запам’ятовувала звуко-буквені відповідності, вчилася розуміти і
встановлювати звуко-буквені зв’язки за першим звуком інших слів, засвоєних
в усному мовленні. Поступово дитина навчається впізнавати в графічних
зображеннях літер звуки і пов’язувати їх в слова, читати за аналогією. У 2
класі продовжується становлення первинних навичок читання, яке має
відбуватись на фундаменті засвоєної в усній формі лексики. Іншими словами,
другокласники вчаться читати слова, значення яких їм відомі.

   Навчання писемної грамотності у 2 класі розпочинається із повторення
алфавіту та звуко-буквених відповідностей, читання і написання коротких
слів, тобто з повторення усього того, чого школярі навчались у 1 класі.
Поступово вони навчатимуться й інших звуко-буквенних співвідношень, які
передаються на письмі різними буквосполученнями. Паралельно
другокласники опановують первинними навичками читання не тільки слів,
але й коротких речень, міні-текстів з малюнками-опорами.

 Навчаючи зоровому сприйманню текстів у 2 класі, вчителю варто
урізноманітнювати матеріал. Наприклад, запропонувати короткий текст у
формі електронного листа ровеснику, вітальної листівки бабусі, листа Санта
Клаусу тощо. Такий матеріал сприятиме усвідомленню учнями того, що
спілкування іноземною мовою відбувається також й у письмовій формі.
Наступний етап – це читання коротких оповідань, віршиків, загадок, коміксів.
Цікаві пригоди героїв історій у коміксах мотивуватимуть дитину до читання
реплік персонажів, спонукатимуть учня відтворювати їх не тільки з
правильною вимовою, але й відповідним інтонаційним оформленням. У
цьому допоможе використання якісного аудіосупроводу, що впливатиме
на розвиток фонематичного слуху та інтонаційно-вимовних навичок під
час читання по ролях чи під час драматизації за зразком. При цьому важливо
пам’ятати, що навчання зорового сприймання є взаємопов’язаним з усними
видами діяльності: сприйманням на слух, продукуванням мовлення та
інтеракцією.

   Формування первинних навичок письма у 2 класі відбувається на
основі відтворення зразків, заповнення пропусків у словах та реченнях,
підписі малюнків, заповненні таблиць та схем словами, складанні і записі
речень за аналогією, написанні елементарних повідомлень за зразком. Цьому
мають сприяти завдання і вправи з підручника та зошита, а також діяльність
представлена у вигляді міні-проектів.

Поступовий, системний процес навчання читання і письма сприятиме
зростанню впевненості школяра в своїх силах, що мотивуватиме його до
нових успіхів у вивченні іноземної мови.

   Ми живемо в епоху інформаційних технологій і сучасні діти
відрізняються від попередніх поколінь іншими стилями сприймання



інформації, новими уподобаннями, іншим способом мислення. Учнівські
уміння читати і писати іноземною мовою дозволять вчителю збагатити форми
і способи презентації нового матеріалу молодшим школярам, сприятиме
урізноманітненню видів і форм роботи в іншомовній навчальній діяльності, а
у подальшому зроблять можливими пошук учнем потрібної інформації в
інтернет-джерелах, здійснення онлайн комунікації тощо.

Реальність швидко змінюється і нам складно передбачити, у якому
світі житимуть наші діти. Навчання протягом життя – один із ключових
принципів, який дозволяє людині бути гнучким та швидко адаптовуватись у
нових життєвих ситуаціях, приймати виклики і бути успішним у новому
середовищі. Тому, за допомогою відповідної поведінки учителя,
другокласників націлюють на позитивне ставлення до вивчення мови, на
формування первинних навичок спостереження за власними діями та діями
однокласників, що призводить до самоусвідомлення та усвідомлення
власного поступу в іншомовному навчанні. Інструментом, який заохочує
другокласників обирати з своїх робіт найкращі і презентувати свої успіхи
іншим, є технологія учнівського мовного портфеля. Поступово
заповнюючи сторінки свого першого особистого мовного документу,
другокласник вчиться усвідомлювати багатокультурність і багатомовність
оточуючого світу, розмаїття іноземних мов, усвідомлювати себе
громадянином своєї країни, а також роздумувати над важливістю вивчення
іноземних мов для задоволення особистих інтересів і потреб, у т.ч. для
здійснення комунікації з ровесниками з інших країн. За допомогою першого
мовного портфеля відбувається первинне усвідомлення процесу навчання
іноземної мови та самоусвідомлення у ньому. З допомогою вчителя
другокласник вчиться проектувати власні майбутні цілі, спостерігати за
власними діями та успіхами, презентувати свої роботи та формувати первинні
демонстраційні навички. Так відбувається становлення метакогнітивної
діяльності, від подальшого розвитку якої залежить формування навичок
самостійної роботи в іншомовному навчанні, впевненість у своїх діях, уміння
ставити і досягати власні цілі на наступних етапах. Самоусвідомлення і
самоспостереження є першим кроком до формування первинних навиків
самооцінювання в подальших класах, відправним пунктом траєкторії,
націленої на розвиток учнівської автономії на старшому етапі середньої
школи, що є необхідним умінням та умовою для успішного навчання її
випускників у майбутньому.

Формувальне оцінювання на уроках іноземної мови у 2 класі
Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, яка інтегрує і

відображає процеси викладання та учіння на основі взаємозв’язку. Учителю
важливо розуміти особливості оцінювання молодших школярів на



початковому етапі, під час якого традиційне оцінювання є проблематичним з
багатьох міркувань.

Формувальне оцінювання – один з видів альтернативного
(нетрадиційного) оцінювання, який має на меті оцінювати не результат, а
процес навчання. Таке оцінювання в іншомовному навчанні має чимало
завдань, серед яких варто виділити наступні:

1) мотивувати учнів до вивчення іноземної мови;
2) формувати в дітей упевненість в собі;
3) формувати здатність учнів до самоспостереження та усвідомлення

відповідальності за власне учіння;
4) спостерігати за поступом учнів в набутті первинних мовленнєвих

навичок;
5) визначати і враховувати індивідуальні особливості кожного

учня/учениці;
6) допомагати вчителю корегувати навчальний процес, підвищувати

його якість;
7) звертати увагу на учнів, які потребують особливої підтримки і уваги

з метою запобігання проблем у майбутньому;
8) забезпечувати інформацією школу та батьків про розвиток і поступ

учнів в  опануванні первинними мовленнєвими навичками.
Особливістю формувального оцінювання є врахування

індивідуальності кожної дитини, її темпераменту, особливостей сприймання
інформації, стилю навчання тощо. Саме тому не можна порівнювати у класі
результати різних учнів між собою. Об’єктом для розгляду на уроці мають
бути порівняння попередніх результатів учня/учениці з його/її наступними
досягненнями. Варто помічати і надавати позитивний відгук навіть за
маленький поступ уперед, похвалити за зусилля, сприяючи тим самим
формуванню впевненості молодшого школяра у власних силах, формуючи
позитивне ставлення до самого себе.

На етапі другого класу продовжує залишатись вираженим ігровий
мотиваційний фон. Проте, отримавши первинний навчальний досвід
попереднього року, молодший школяр стає чутливим до оцінювання іншими
– дорослими та однокласниками. Вербальна позитивна оцінка учнівських
зусиль вчителем стає неабияким стимулом у навчанні і грає беззаперечну
роль в досягненні подальших успіхів. Саме тому вчитель має
зосереджуватись не на помилках, а на досягненнях учня. Для організації
ефективного формувального оцінювання важливо створити доброзичливу
атмосферу на уроці, в якій дитина не повинна боятись робити помилку, а
сприймати її як одну з можливостей навчатись. Вчитель дає учням зрозуміти
те, що він заохочує їх розмовляти іноземною мовою, усвідомлюючи ризик
помилки, але вітає їхню сміливість, намагання та зусилля. Тоді учні



відчуватимуть себе у безпеці і будуть готові до нових «ризиків» та
експериментів з іноземною мовою, ставатимуть ініціативними.

Висвітлюючи питання ефективності процесу формувального
оцінювання звертають увагу на уміння вчителя діагностувати потреби учня:
здогадуватись про те, що він хоче сказати, мотивувати його до цього,
інтерпретувати можливе мовчання, групувати дітей відповідно до їхніх
потреб, звертатись до попереднього досвіду дитини, здогадуватись по виразу
обличчя чи зрозуміла дитина щось, адаптувати своє мовлення до рівня
розуміння дитиною. Від здібностей вчителя займатись такою діагностикою
залежить його уміння обирати не тільки відповідний інструмент для
формувального оцінювання, розуміючи його як сильні так і слабкі сторони,
але й пропонувати учневі адекватне його віку, спроможності та
індивідуальним здібностям завдання.

Серед інструментів формувального (альтернативного) оцінювання
другокласників доцільно використовувати метод спостереження та мовне
портфоліо. Використання цих методів у комплексі надають більш повну
(холістичну) картину навчання.



Напрямки роботи МО
● Навчання та виховання особистості засобами англійської мови.
● Вивчення нормативних документів, що регламентують педагогічну  

діяльність вчителя.
● Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя.
● Дослідницька робота вчителя за методичною проблемою.
● Робота з обдарованими дітьми.
● Діагностична та навчально-корегуюча робота з учнями.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ:
● Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, що

регламентують викладання англійської мови.
● Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного

рівня, здобутків передової наукової методології.
● Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та

іншій методичній літературі, під час семінарів-практикумів, вебінарів то
що.

● Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи.
● Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі

інтегрованих та нетрадиційних.
● Стимулювати навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування

проблемних та пошукових форм навчальної діяльності.
● Запроваджувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі на

уроках англійської мови.
● Забезпечувати комплексність уроків англійської мови через збалансоване

та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої  діяльності учнів та
міжпредметні зв’язки.

● Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.
Залучати учнів та вчителів до спільної пошукової творчої роботи.

● Організувати та вдосконалити роботу з обдарованими дітьми.
● Приділяти увагу навчальним технологіям орієнтованим на збереження

здоров'я дітей.
● Організувати навчання дітей в початковій та середній школі з

урахуванням   вимог зазначених у концепції НУШ, в середній та старшій
школі – з урахуванням ключових змін до оновлених навчальних
програм з англійської мови.

● Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої
проблеми.



● Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг
прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та
тижні «допомоги»).

Тематика засідань МО.

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.

22.08.2019р
.

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.

4.

Методичне забезпечення
навчального процесу:
● Ознайомлення з

методичними
рекомендаціями
щодо викладання
іноземної мови у
2019-2020 н.р.,
підбір навч. л-ри
відповідно до
програм (грифи);

● Ознайомлення з
єдиними вимогами
до ведення
шкільної
документації.

● Дотримання
єдиного
орфографічного
режиму

Практичне завдання:
перевірити наявність грифів
МОН. Вивчити 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).

Ніколаюк Г.В.,

Дробиняк М.І.

Папки
«Нормативні
документи».

Томіщак І.М. Презентація,
календарно-т
ематичні
планування



5.

Навчально-методичне
забезпечення
навчального процесу
учнів 2-го класу «Нової
української школи»
Практичне завдання:
Опрацювати методичні
рекомендації,
Візуалізація
формувального
оцінювання.

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. Підготовка до
проведення засідання
педради (Розвиток особистих
та соціальних компетенцій
здобувачів освіти).
Практичне завдання: аналіз
завдань для групової та
індивідуальної роботи
підготовка виступу на
педраді (жовтень)

Ніколаюк Г.В.,
Романів Н.П.,
Гаргас Н.І.

План.
Матеріали
творчої групи.

3.

Створення лепбуків і метод
проектів та соціалізація
підлітків через рольові та
ділові ігри.
Практичне завдання:
Зразки лепбуків, алгоритми
створення і роботи.

Романів Н.П.,
Комар Л.М.

Виступи,
презентації.

4.

Про підготовку до
проведення Олімпіади «На
Урок»

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.

23.01.2020р. 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.

Дробиняк М.І.,
Романишин В.М.

Список учнів,
що беруть
участь у
дослідженнях.

3.

Про роботу вчителів
методичного об’єднання
над загальношкільною
проблемою. Забезпечення
умов соціалізації
здобувачів освіти,
комунікативний підхід
(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.

09.04.2020р
.

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.

Квест-технології в
сучасній освіті.
Практичне завдання:
опрацювання квестових
завдань для формування
позитивної мотивації
на уроках.

Томіщак І.М. Виступ.

 



Постійно
 

Зміст роботи Хто
відповідає

Вивчення та реалізація вимог оновлених навчальних
програм та   Державного стандарту початкової загальної
освіти та Державного стандарту   базової та повної загальної
середньої освіти.

Вчителі-член
и МО

Методична робота вчителя по самоосвітній проблемі.   Опис
досвіду та оформлення матеріалів по самоосвітній проблемі.

Вчителі-член
и МО

Вивчення та реалізація основних нормативних документів,
якими керується вчитель в своїй діяльності, що
регламентують роботу закладу, інструктивно-методичні
матеріали, загальнодержавні акти у сфері освіти,

Голова МО.

Участь в педрадах, методичних радах школи, методичних
виставках то що.

Голова МО.

Участь в педагогічних семінарах- практикумах, які
проводяться ЦМПСП Управління освіти.

Голова МО.

Вчителі МО

Робота з обдарованими дітьми Вчителі-член
и МО

Діагностування утруднень учнів та іх корекція Вчителі-член
и МО

Організація та здійснення допомоги підготовки до ЗНО
учнів 11 класів

Комар Л.М.,
Томіщак І.М.

Творча пошукова спільна діяльність учнів та вчителів. Вчителі-член
и МО

Поповнення сайту школи, сторінки МО вчителів англійської
мови інформацією про роботу ШМО

Височин
Н.А.

Поповнення матеріально-технічної бази кабінетів
англійської мови

Вчителі-член
и МО

Співробітництво з питань самоосвітніх проблем шляхом
приєднання до групи вчителів а / м в Googleapps

Вчителі-член
и МО

Вдосконалення професійної компетентності і самоосвітньої
діяльності вчителів

Вчителі-член
и МО

  
 



Принципи здійснення роботи з обдарованими дітьми.

● Повага до бажання дитини працювати самостійно та вміння утримуватись
від втручання в процес творчої діяльності.

● Надання дитині можливості вільного вибору галузі прикладання сил і
методів в досягненні мети.

● Індивідуальне застосування навчальної програми в залежності від
особистості учнів.

● Створення умов для конкретного втілення творчих ідей.
● Надання права вносити свій вклад в загальну справу групи.
● Створення ситуацій, при яких учень, який не проявляє особливих успіхів у

навчанні має можливість тісного спілкування з більш здібними учнями.
● Заохочення   роботи   над   проектами, запропонованими самими учнями.
● Заохочення максимального залучення в спільну діяльність.
● Схвалення результатів діяльності дітей будь-якій галузі з метою пробудити

бажання випробувати себе в інших видах діяльності.
● Підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей.
● Поважання потенційних можливостей відстаючих.
● Здатність переконати учнів, що вчитель є їх однодумець, а не противник.

 


