МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР ЩОДО ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
О. Я. Коваленко
Вивчення іноземних мов у 2017/2018 навчальному році буде
здійснюватися за кількома навчальними програмами, а саме:
yy «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1—4 класи», Київ, 2016 р.;
yy «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5—9 класи», Київ, 2017 р.;
yy «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 10—11 класи», Київ, 2017 р.;
yy «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 5—11 класи», Київ, 2017 р.
Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік складаються для:
yy 1—4-х класів — за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від
10.06.2011 № 572;
yy 5—9-х класів — за Типовими навчальними планами загально
освітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом
МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;
yy 10—11-х класів — 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;
yy спеціалізованих шкіл (класів) із 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
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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;
yy спеціалізованих шкіл із 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);
yy 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).
Як і в минулі роки, інваріантна 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 і потреб учнів,
а також рівня навчально-методичного й кадрового забезпечення
закладу.
Звертаємо увагу на:
yy нові Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ міністерства від 29.05.2014 № 664), згідно
з якими навчальний заклад отримує право вибору щодо вивчення другої іноземної мови. Рішення про запровадження вивчення
другої іноземної мови приймається залежно від умов для такого
вивчення навчальним закладом самостійно;
yy наказ міністерства від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», згідно з яким збільшено години на вивчення іноземної мови
за рахунок варіативної складової.
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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 на
вчання 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 з галузевою та освітньою метою, а також із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: викладання, вивчення,
оцінювання.
3. Узгоджено із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти термінологічний апарат, зокрема назви комунікативних умінь.
4. Виокремлено чотири інтегровані змістові лінії в навчальних
програмах, 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 за класами 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 і Past Continuous, які були
вилучені з програм для початкової школи у процесі їх о
 новлення.
10. Перенесено зміст рубрик «Соціокультурна компетенція», «Загальнонавчальна компетенція» в опис компетентнісного потенціалу
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предмета «Іноземні мови» до відповідної компетентності з метою
уникнення дублювань.
11. Введено орієнтовні параметри оцінювання в узгодженні з програмами початкової школи, конкретизовано кількісні показники зі
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 2017/2018 навчальному році розпочнеться реалізація оновлених програм 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 спри
йнят
тя 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 цей методичний коментар.
Навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок
вивчення тематики ситуативного спілкування в рамках навчального
року, а лише вказують на зміст, вивчення якого є об’єктом тематичного й семестрового контролю. Вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окресленої тематики, але так, щоб не порушувалась логіка його опрацювання.
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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 предмета
«Іноземні мови». Програма не обмежує самостійність і 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:
yy проблемність змісту висловлювань на уроках, що стимулюють дискусію, обговорення, пошук різних джерел інформації, зіткнення
думок і переконань;
yy пов’язаність змісту уроку з реальним світом;
yy 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:
yy інтерактивні методи, які забезпечують активну діяльність учнів
у процесі опанування навчального матеріалу;
yy кооперативне навчання, в якому формуються соціальні вміння, лідерські якості та скорочується відстань між учителем та
учнем;
yy рольові та ділові ігри, які переносять учнів у таке бажане доросле життя, допомагають побачити світ і себе у ньому, підвищують
самооцінку й попит на нове;
yy 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;
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