
МАЙБУТТЯ. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2013  №№13-16(470-473)28

Про вивчення іноземної мови 
у 2013-2014 н.р.

Метою вивчення іноземної мови є формування в 
учнів комунікативної компетентності з урахуванням кому-
нікативних 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 ви-
конання 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 катего-
рії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексич-
ного і граматичного матеріалу під час читання та аудію-
вання і використання його у процесі усного спілкування;

– розуміння на слух мовлення вчителя, однокласни-
ків, основного змісту текстів з використанням наочності;

– участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести 
етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсяк-
денного спілкування);

– уміння коротко висловлюватися у межах тематики і 
сфери спілкування, що визначені для початкової школи, від-
творювати 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;

– засвоєння елементарних відомостей про країну, 

мова якої вивчається. 
2-й рік вивчення іноземної мови, що розпочнеться 

з 2013/2014 н.р., 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 членів сім’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 по-
винен навчитися сприймати і розуміти іноземну мову на слух 
і відповідно на неї реагувати. В цьому віці діти легко сприй-
мають 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 навчан-
ня комунікації. Воно складається з уміння диференціювати 
звуки, що сприймаються, інтегрувати їх в смислові комплек-
си, утримувати їх у пам’яті під час слухання, здійснювати 
можливе прогнозування і, виходячи із ситуації спілкування, 
розуміти отриману інформацію. Саме через аудіювання від-
бувається 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.

У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з чи-
танням в 2-х напрямках – навчання техніки читання (читання 
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вголос) та читання про себе. Вже в 1-му класі діти засвоїли 
англійський алфавіт, оволоділи елементарними знаннями 
про звуко-літерні співвідношення. Дитина починає усвідом-
лювати важливість мнемічної задачі для засвоєння навчаль-
ного матеріалу, поданого вчителем. У цьому віці відбуваєть-
ся 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, по-
силити чуттєву основу їх сприймання і допомогти їм більш 
яскраво закарбувати в пам’яті правила читання.

Навчання читання про себе іншомовних текстів по-
кликано вирішувати певні комунікативні задачі, тому 
починаючи з молодшої школи слід навчати комуніка-
тивному 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 опо-
рами (ключовими словами, малюнками).

Навчання читання на комунікативній основі реалізують 
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 закінчують фор-
мування мовних навичок та мовленнєвих вмінь.

Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма – 
графіки та орфографії. 

Саме у 2-му класі закладаються основи грамотного 
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 
іноземної мовою за дотриманням прийнятих норм гра-
фіки та орфографії, але й вставляти в нього слова та 
словосполучення згідно з навчальною ситуацією, а також 
самостійно писати лист обсягом не менше 8 речень.

Все це сприятиме реалізації одного з провідних за-
вдань середньої школи – навчати учнів успіху, у нашому 
випадку – вивчення і використання іноземної мови у 
міжкультурному спілкуванні.

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи 
щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загаль-
ноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш 
детально ознайомитись із основними положеннями цього 
документа можна на сайтах: http://www.coe.int; www.
britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev 

Однією з основних новацій навчання п’ятикласників 
є впровадження вивчення другої іноземної мови як 
обов’язкового предмета. Враховуючи те, що на вивчення 
другої іноземної мови відводиться менша кількість годин, 
рівень володіння уміннями і навичками у всіх видах мов-
леннєвої діяльності буде дещо відрізнятися від результатів, 
досягнутих у вивченні першої іноземної мови. Вважається, 
що у 5-ому класі недоцільно запроваджувати пропедевтич-
ний курс, а відразу формувати в учнів навички і зміни з пев-
ної теми. Фонетичний аспект мовлення має засвоюватися 
безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння 
тематичним лексичним і граматичним матеріалом. Усі впра-
ви та завдання мають бути комунікативно спрямованими, 
а навчальні дії учнів чітко вмотивованими.

На основі нових Державних стандартів Міністерство 
освіти і науки розробляє типові навчальні плани, на-
вчальні програми, відповідно до яких здійснюється під-
готовка підручників.

Навчальні програми 
для загальноосвітніх навчальних закладів

 У 2013/2014 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова 
буде вивчатися за декількома навчальними програмами, 
а саме:

«Навчальні програми з іноземних мов для загально-
освітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із 
поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Ви-
давничий дім «Освіта», 2012 р.;

«Навчальні програми з іноземних мов для загально-
освітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із 
поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», 
Київ, 2010 р.;

«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», 
Київ 2010 р.;

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 
Іноземні мови. 5-9 класи», «Перун», 2005 р.;

«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 терміно-
логії з чітко вираженою кореляцією між класами. 

У загальноосвітніх навчальних закладах можe ви-
користовуватися лише те навчально-методичне забез-
печення, що має відповідний гриф Міністерства освіти 
і науки України. Перелік рекомендованої літератури за-
тверджується наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни та оприлюднюється через “Інформаційний збірник 
Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним пере-
ліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти 
і науки України www.mon.gov.ua. Для учнів 2 –го класу 
загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих 
шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов підготов-
лені 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 предмета іноземна мова, 
яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту 
навчання іноземної мови є не основи наук, а способи 
діяльності — навчання різних видів мовленнєвої діяль-
ності: говоріння, аудіювання, читання, письма. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
з іноземних мов

На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчаль-
них досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії 
оцінювання письма, оскільки формат завдань з інозем-
них 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 граматич-
на наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та 
читання; обсяг висловлювань монологічного висловлю-
вання та кількість реплік у діалогічному мовленні, харак-
тер 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 визна-
чається 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 
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підсумкова державна атестація. Тематичне оцінюван-
ня проводиться на основі поточного оцінювання. Окре-
мого 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 робиться, на-
приклад, такий запис:

5.12.
Контроль
Аудіюв.

18.12.
Контроль

Говор. 

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 виставляється на основі тематич-
ного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів 
мовленнєвої діяльності. 

Для виконання всіх видів навчальних робіт з інозем-
ної 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 за-
водяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій 
школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише 
зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, 
в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, 
перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з вистав-
леням оцінок.

У 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 
у місяць перевірялись роботи всіх учнів. 

Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель 
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 ураху-
ванням 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 вка-
зати, де виконується робота (класна чи домашня робота), 
вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. 

Зошити та словники підписуються мовою, що ви-
вчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нор-
мативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України 
від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іно-
земної 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. 

 Не менш важливим у сучасній школі є самооціню-
вання. Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної 
людини у процесі пізнання і самопізнання та альтерна-
тивним способом оцінки досягнень учнів. Найважливі-
шою метою самооцінювання є підвищення учнівської 
здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню пи-
томої ваги самостійності в організації процесу навчання 
(самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, 
що допомагає розвинути в учня здатність до самооціню-
вання в іншомовному навчанні, є Європейське мовне 
портфоліо.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базови-
ми для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпе-
чують 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 Євро-
пейське мовне портфоліо у своєму іншомовному навчанні 
учні не тільки знайомляться із загальноєвропейськими 
рівнями володіння мовою, але й на практиці вчаться пра-
цювати 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 результа-
том ефективної учнівської рефлексії власного процесу 
навчання мови. Отже, за допомогою Європейського мов-
ного портфоліо спрощується процедура впровадження 
європейських стандартів оцінювання учнів, у 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 ета-
пі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання 
та досягають навчальних цілей. Другий аспект для само-
оцінювання – це учнівські комунікативні уміння, відповід-
но до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. 
Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Викорис-
товуючи саооцінювання, учні вчаться контролювати свій 
лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використо-
вуючи 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 і традиційне оцінювання не мо-
жуть 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 ви-
дів оцінювання сприятиме розвитку учнівської автономії, 
впровадженню компетентістного підходу у навчання іно-
земних мов, кращого розуміння загальноєвропейських 
оціночних стандартів.

На сьогодні розроблено український варіант Європей-
ського 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 викорис-
тання 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 екс-
перта 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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