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 Оновлення змісут навчання іноземних мов у загальноосвітніх 

навчальних закладах пов’язується зі змінами в стратегічних напрямах 

розвитку сучасної шкільної освіти, насамперед – із спрямуванням навчальної 

діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, 

котрі в майбутньому давали б змогу випускникам школи комфортно 

почуватися в сучасному світовому мультилінгвальному та полікультурному 

просторі. Це об’єктивно зумовлено низкою чинників, пріоритетними серед 

яких є тенденція на постійну глобалізацію та інтенсифікацію розвитку 

міжнародних контактів у різноманітних сферах життєдіяльності, а також 

переорієнтація шкільної іншомовної освіти на нові парадигми навчання.  

Відповідно до нової навчальної програми завдання вивчення іноземних 

мов у сучасній школі полягає у формуванні вмінь здійснювати спілкування в 

межах сфер і ситуацій; читати і розуміти на слух зміст автентичних тексти 

різних жанрів і видів; здійснювати усне та письмове спілкування відповідно 

до поставлених завдань; використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 

мови та інших навчальних предметів; ефективно користуватися навчальними 

стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.  
Провідним засобом реалізації вказаної мети базової загальної середньої 

освіти як розвитку і соціалізації особистості учнів, формуванню у них 

національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 

екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, 

дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку 

й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів є компетентнісний 

підхід до організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових 

компетентностей як результату навчання.  
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. 
Сучасний зміст мовної освіти має рівневий характер і зорієнтований на  

вимоги до володіння іноземною мовою в системі рівневих стандартів Ради 

Європи. 

Вивчення іноземних мов у 2017-2018 навчальному році буде здійснюватися 

за  такими навчальними програмами: 

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

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

класи», К., 2016 р.; 
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«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 

класи»,  К., 2017 р.; 

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-

11 класи», К., 2017 р.; 

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-

11 класи», К., 2017 р. 

Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік складаються для: 

1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572;  

5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

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

України  від 29.05.2014 № 664; 

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

навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 

29.05.2014 № 657; 

для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням окремих 

предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-9 класи – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); 10-11 

класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 

№834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657; 

 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-4 класи – 

за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 ); 5-9 

класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 

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

664 (додаток 3); 10-11 класи – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом 

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

України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 19); 

для білінгвальних класів: 5-9 класи - за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними 

наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; 10-11 класи – за Типовими 

навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, 

затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, 

внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657  (додаток 20); 
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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. 

Звертаємо увагу на: 

 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 

(Наказ Міністерства від 29.05.2014 №664), згідно яких навчальний 

заклад   отримує право вибору щодо вивчення другої іноземної мови. 

Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, 

за наявності умов для такого вивчення навчальним закладом самостійно;  

 наказ  Міністерства  від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» 

згідно якого збільшено години на вивчення іноземної мови за рахунок 

варіативної складової. 

У 2017-2018 навчальному році розпочинається реалізація оновлених 

програм з іноземних мов для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особливістю нового навчального змісту є розгортання навчально-виховного 

процесу за чотирма інтегрованими змістовими лініями, а саме: «Екологічна 

безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», а не 

тільки за традиційною тематикою ситуативного спілкування.  Інтегровані 

змістові лінії спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати 

знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.  

 У оновлених програмах з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 

удосконалено застосування компетентнісного підходу до навчання іноземної 

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

стандартом базової і повної загальної середньої освіти. У пояснювальній 

записці визначено ієрархію цілей навчання, завдання навчального предмета 

узгоджено із галузевою та освітньою метою, а також із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: викладання, 

вивчення, оцінювання, назви комунікативних умінь так само співвіднесено із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. У програмі 

виокремлено чотири інтегровані змістові лінії («Екологічна безпека та 

сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і 

безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність»), до змістової 

частини програми додано новий розділ «Інтегровані змістові лінії та 

орієнтовні способи їх реалізації», в якому для кожного класу за тематикою 

ситуативного спілкування сформульовані відповідні комунікативні вміння.  
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Програмою визначено очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів відповідно до рівнів і дескрипторів комунікативних умінь 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (комунікативна 

компетентність), а також окреслено лексичний, граматичний діапазон учнів 

на кінець 9-го класу (лінгвістична компетенція). Серед нововведень програми 

– уточнений  розподіл змісту по класах стосовно сфер спілкування, тематики 

ситуативного спілкування, мовленнєвих функцій та мовного інвентаря та 

орієнтовні параметри оцінювання, які узгодженні з програмами початкової 

школи, також конкретизовано кількісні показники із сприймання на слух. 

 
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. 

Оновлені навчальні програми з іноземних мов містять серію тем і 

ситуацій, що безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих 

змістових ліній. Наприклад, у 6 класі тема «Подорож» пов’язана з усіма 
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чотирма змістовими лініями, адже учні обговорюватимуть переваги 

екологічних видів транспорту («Екологічна безпека та сталий розвиток»), 

плануватимуть краєзнавчу подорож по рідному краю («Громадянська 

відповідальність»), аналізуватимуть наслідки порушення правил дорожнього 

руху («Здоров’я і безпека»), купуватимуть квитка та порівнюватимуть 

вартість подорожі різними видами транспорту («Підприємливість та 

фінансова грамотність»).  

 

 

6 клас

8 клас

 

 

 

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. 
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 Учителям 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. 

Для формування та розвитку ключових життєвих компетентностей 

важливим чинником є інтегрованість змісту уроку іноземної мови, яка 

передбачає насамперед його зв’язок із реальним світом. 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

 Здійснення  контролю забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й 

стандартом, що окреслюють очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

 Зміст навчання іноземної мови охоплює такі види мовленнєвої 

діяльності: рецептивні, продуктивні та інтеракційні.  

 

 

Види мовленнєвої 

діяльності

Уміння

рецептивні сприймання на слух

зорове сприймання

інтеракційні усна взаємодія

писемна взаємодія

онлайн взаємодія

продуктивні усне продукування

писемне продукування

 
 

 

 

Для участі в них необхідні такі уміння: сприймання на слух, говоріння, 

читання та письмо. 

 Мовленнєві уміння є основою для реалізації системи контролю над 

ходом і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.  
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 Учні з самого початку навчання повинні знати, яких результатів від них 

очікують. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань 

і умінь.  

 Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, 

тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова 

атестація. 

 Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних 

закладах є поточне оцінювання, що проводиться систематично з метою 

встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів 

оволодіння ним та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій 

навчання.  

 Основна функція поточного оцінювання – навчальна. 

 Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. 

Окремої контрольної роботи для виставлення тематичних оцінок не 

передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки 

робочих зошитів не враховуються.   

 Наступною  ланкою в системі оцінювання є семестровий  контроль, 

що проводиться наприкінці семестру з метою перевірки рівня засвоєння 

навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й 

підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. 

Семестровий контроль проводиться двічі на рік.  

 Завдання для проведення семестрового  контролю складаються на 

основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого 

матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості, що 

дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.  

 Семестровий контроль проводиться за чотирма уміннями 

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

такий запис: 

 

5/12 

Контроль 

аудіювання   

18/12 

Контроль 

говоріння   

22/12 

Контроль 

читання   

25/12 

Контроль 

письма  

 

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

бути комплексним та проводитись у формі тестування. 

 Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та 

оцінок контролю з чотирьох умінь.  

      Для     виконання всіх видів навчальних робіт  необхідно мати таку 

кількість зошитів з іноземних мов: по два зошити  у 1-9-х класах і один – у 

10-11-х класах (за наявності двох зошитів один із них може бути на 

друкованій основі). Для виконання контрольних робіт окремі зошити не 

заводяться. 

 У початковій школі (1-4 класи) зошити перевіряються після кожного 

уроку у всіх учнів. 

 У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. 
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 У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але 

з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів. 

 До виправлення помилок у письмових роботах вчителі 

можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та 

рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: 

виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з 

помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення 

її учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою 

самостійного пошуку та виправлення помилки учнями. 

  Зошити підписуються мовою вивчення. 

 

            English                     Français                             Deutsch 

          Oleh Boiko             Hanna Fedak                 Olena Bondarenko 

           Form 5 A                  Classe 5 V                           Klasse 5 B 

           School 16                  Ecole 16                              Schule 16 

      

 

        У зошитах з іноземної мови перед виконанням письмової роботи 

записувати словами назву дня тижня, число і місяць. Наприклад: Wednesday, 

the tenth of December; Jeudi, le dix septembre; Donnerstag, den zehnten 

September, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати 

необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота), 

вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. 

 Результати перевірки зошитів виставляються до класного журналу 

один раз на місяць у графу без дати з надписом зошит. 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  № 

128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу  клас ділиться 

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

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

учнів ділиться на 2 групи.  

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

іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти, більш детально ознайомитись із основними положеннями цього 

документа можна на сайті: http://www.coe.int 

 

Планування  

  

 Планування починається складанням календарно-тематичного плану на 

один семестр. Для складання такого плану необхідно визначити обсяг 

мовного і мовленнєвого матеріалу з урахуванням етапів роботи та вимог 

програми, визначити необхідні методи та прийоми навчання, спланувати 

домашнє завдання, врахувати рівень підготовки учнів, їх пізнавальну 

активність, уміння виконувати ті чи інші вправи. 

http://www.coe.int/
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 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. 

   

 

 

Очікувані результати
навчально-

пізнавальної
діяльності

Інтегровані
змістові лінії

Характеристика 
ситуативного 
спілкування

Мовний інвентар -
лексика

Мовний інвентар -
граматика

 

 

 

 

Схема календарно-тематичного плану може мати різні варіанти в залежності 

від конкретних умов навчально-виховного процесу, однак, повинна включати 

основні розділи Програми. 
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№ дата  примітка  очікуваний 

результат  
тема  

підтема  
змістові лінії  мовний 

інвентар  
домашнє  
завдання  

     

Е
к

о
л

о
г
іч

н
а

 б
ез

п
ек

а
  

т
а

 с
т
а

л
и

й
 р

о
зв

и
т
о
к

  

Г
р

о
м

а
д

я
н

сь
к

а
 в

ід
п

о
в

ід
а

л
ь

н
іс

т
ь

  

З
д

о
р

о
в

’я
 і

 б
ез

п
ек

а
  

П
ід

п
р

и
єм

л
и

в
іс

т
ь

 т
а

  
ф

ін
а

н
со

в
а

 г
р

а
м

о
т
н

іс
т
ь

  

Л
ек

си
к
а 
 

Г
р

ам
м

ат
и

к
а 
 

 

 

Календарно-тематичний план є основою для поурочного планування, в якому  

розкривається конкретний зміст кожного уроку. 
 

 

№  дата  примітка  очікуваний 

результат  
тема  

підтема  
змістові лінії  мовний 

інвентар  
домашнє  
завдання  

     1  2  3  4  Л  Г   
1  

  

П
о
д

о
р

о
ж

 д
о

 К
и

єв
а 

н
а 

л
іт

н
іх

 к
ан

ік
у
л
ах

  

Подорож. 

Обираємо 

транспорт  

V    V     

2  
  Купуємо 

квитки    V  V     

3  
  Бронюємо 

готель     V     

4  
  Складаємо 

валізу    V  V     
5  

  У потязі   V  V      
6  

  Відвідуємо 

визначні 

місця Києва  

V  V  V  V     

7  
  Харчування 

в дорозі та 

під час 

відпочинку  

V  V  V  V     

8  
  Повернення 

додому. 

Ділимося 

враженнями  

 V       
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Ведення класного журналу 

 

    Всі записи у класному журналі ведуться  рідною мовою (наказ МОН 

України від 03. 06. 08 № 496). З іноземних мов частково допускається запис 

змісту уроку іноземною мовою за умови недоцільності перекладу 

граматичних явищ, що вивчаються. На правій сторінці записується тема 

уроку та короткий зміст проведеної роботи.  Назва теми для серії уроків 

дається тільки один раз, а потім слід вказувати тільки відповідну підтему 

кожного уроку, що входить до даного тематичного циклу та вид роботи на 

уроці. 

 Враховуючи психологічні, фізичні та вікові особливості школярів, не 

рекомендується проведення контролю чотирьох видів мовленнєвої діяльності 

учнів один за одним протягом чотирьох останніх уроків семестру. 

 

 

№ дата Зміст уроку Домашнє завдання 

1. 2/09 Тема: Я, моя сім’я. Введення ЛО та 

МЗ.(лексичних одиниць та 

мовленнєвих зразків) 

впр. 2 с. 4 

(письмово) 

2. 4/09 Автобіографія. Автоматизація ЛО та 

МЗ. 

Написати автобіографію 

3. 9/09 Мій друг. Фізичний портрет. 

Вживання прикметників. 

впр. 8.с.5 (письмово) 

4. 11/09 Портрет друга. Моральні якості. 

Ступені порівняння прикметників 

Описати друга 

5. дата Підтема. Вид роботи. д/з 

6. дата Підтема. Вид роботи. д/з 

7. дата Підтема. Вид роботи. д/з 

8. дата Підтема. Вид роботи. д/з 

9. дата Тема: Природа і погода. Введення 

ЛО та МЗ. 

д/з 

10. дата Підтема. Вид роботи д/з 

11. дата Підтема. Вид роботи д/з 

12. дата Підтема. Вид роботи д/з 

13. дата Підтема. Вид роботи д/з 

14. дата Підтема. Вид роботи д/з 

15. дата Підтема. Вид роботи д/з 

16. дата Підтема. Вид роботи д/з 

17. дата Тема: Засоби масової інформації. 

Введення ЛО та МЗ. 

д/з 

18. дата Підтема. Вид роботи. Контроль 

аудіювання 

д/з 

19. дата Підтема. Вид роботи д/з 

20. дата Підтема. Вид роботи. Контроль д/з 
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говоріння 

21. дата Підтема. Вид роботи.  д/з 

22. дата Підтема. Вид роботи 

Контроль письма 

д/з 

23. дата Підтема. Вид роботи. 

Контроль читання 

д/з 

24. дата Підтема. Вид роботи д/з 

 

 

 


