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Вивчення англійської мови в умовах Нової
української школи
Метою загальної середньої освіти, яка визначена в Законі України «Про
освіту», є «різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка
усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та
самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».
Відповідно до загальної мети освіти, метою іншомовної освіти є
формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього
та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток
інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб
дитини.
Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального
та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах опанування
іноземної мови в контексті міжкультурної парадигми, що передбачає
ознайомлення з культурою народу, чию мову вивчають учні. Такий підхід
зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації в межах
типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальними
програмами. На кінець 2-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів
досягають рівня Pre-А1, на кінець 4-го класу – рівня А1, Після закінчення 9-го
класу учні загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають першу іноземну
мову, досягають рівня А2+, учні спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов – рівня В1, а ті, хто оволодіває другою іноземною
мовою, - рівня А2, на кінець 4-го класу – рівня А1, Після закінчення 11-го
класу учні загальноосвітнього навчального закладу, які вивчають першу
іноземну мову, досягають рівня В1, учні спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням іноземної мови – рівня В2, а ті, хто оволодіває другою іноземною
мовою, – рівня А2+. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень
в кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із
«Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти».
Однією з особливостей навчання іноземної мови є принцип
концентричного пред'явлення тематичного матеріалу для організації
спілкування в усній та письмовій формі протягом усього шкільного курсу. У
зв'язку з цим одна і та ж тема може вивчатися впродовж кількох років.
Освітньою програмою передбачається, що відповідно до мовного і
загальнонавчального досвіду школярів вивчення таких тем поглиблюється у
наступних класах, а тому повторення тематики зумовлюється саме зазначеним
принципом. Освітні програми з іноземної мови є рамковими, а відтак не

обмежують діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної
теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано.
З 2018/2019 навчального року всі перші класи працюватимуть за
компетентнісним навчанням. Згодом так навчатиметься вся початкова школа.
Це означає, що основним для учнів буде не запам’ятовування інформації, а
опановування компетентностями, що знадобляться в житті. Зміст типових
освітніх програм початкової освіти має потенціал для формування у
здобувачів таких ключових компетентностей:
1) спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, що
передбачає уміння використовувати українознавчий компонент в усіх видах
мовленєвої діяльності, засобами іноземної мови популяризувати Україну,
українську мову, культуру, традиції.
2) спілкування іноземними мовами, що передбачає можливість розуміти
прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних
ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування, реалізується
через предметні компетентності;
3) математична компетентність, що передбачає розв’язування
комунікативних та навчальних проблем, застосовуючи логіко-математичний
інтелект.
4) основні компетентності у природничих науках і технологіях, що
передбачають описувати іноземною мовою природні явища, аналізувати та
оцінювати їх роль у життєдіяльності людини.
5) інформаційно-цифрова компетентність, що передбачає вивчати
іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор,
соціальних мереж, створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами,
спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційнокомунікаційних технологій; застосовувати ІКТ відповідно до поставлених
завдань.
6) уміння вчитися упродовж життя, що передбачає уміння самостійно
працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та
критично оцінювати її,
організовувати свій час і навчальний простір, оцінювати власні
навчальні досягнення.
7) ініціативність і підприємливість, що передбачає уміння ініціювати
усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання
конкретної життєвої ситуації.
8) соціальна та громадянська компетентномті, що передбачає
формулювання власної позиції, співпрацювання з іншими на результат,
спілкуючись іноземною мовою.
9) обізнаність та самовираження у сфері культури, що передбачає
висловлення іноземною мовою власних почуттів, переживань і суджень.
10) екологічна грамотність і здорове життя, що передбачає пропагувати
здоровий спосіб життя засобами іноземної мови.
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
навчальних предметів і є метапредметними. Виокремлення в навчальних
програмах таких інтегрованих змістових ліній, як «Екологічна безпека та
сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека»,
«Підприємливість та фінансова грамотність» спрямоване на формування в
учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних
життєвих ситуаціях. Інтегровані змістові лінії реалізуються під час вивчення
іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Діяльність та уміння
із змістових ліній добираються відповідно до комунікативної потреби,
тематики ситуативного спілкування, віку та рівня підготовленості учнів.
Початковий етап навчання іноземної мови є надзвичайно важливим,
оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної
комунікативної компетентності, необхідні та достатні для подальшого її
розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для
формування умінь сприймати на слух, говорити, читати й писати іноземною
мовою у межах визначених програмою результатів навчально-пізнавальної
діяльності учнів, що узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями
з мовної освіти.
Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти,
який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій. Метою
початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей,
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток
самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до
життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження
навчання в основній школі.
У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної
мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати
необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного
спілкування.
Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи,
що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають
можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях,
зумовлених готовністю до здобуття освіти.
Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у
формуванні в учнів комунікативної компетентності, що забезпечується
лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з
віковими можливостями молодших школярів.
Для реалізації мети початкової загальної середньої освіти у процесі
навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна
і розвивальна функції.
Освітня функція спрямована на:

усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у
мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;


оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції
країн виучуваної мови;

залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);

розуміння
власних
індивідуальних особливостей як
психофізіологічних засад для оволодіння іноземною мовою;

формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні
стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів
(працювати з підручником, словником, довідковою літературою,
мультимедійними засобами тощо).
Виховна функція сприяє:

формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як
засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення
до його культури, звичаїв і способу життя;

розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному
цивілізованому суспільстві;

емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;

розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби
користуватися нею як засобом спілкування.
Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:

мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання
іноземної мови;

здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом
виконання проблемно-пошукової діяльності.
Зміст навчання іноземної мови у початковій школі добирається
відповідно до психо-фізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного
віку. Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають
враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.
Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова
школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний,
інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого
самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до
держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та
інших людей, збереження здоров’я.
Вчителям, які викладають іноземну мову на початковому етапі, слід
пам’ятати, що учні початкової школи ще не достатньо володіють
лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому граматики можна навчати
імпліцитно без металінгвістичних термінів, наприклад, допоміжне дієслово,
артикль тощо. Частина граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних
одиниць: учні засвоюють окремі граматичні явища у мовленнєвих зразках та
контексті і їм не потрібно пояснювати морфологічні та синтаксичні зв'язки між
частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка.

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до
комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання.
Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або
граматичні теми.
Контроль і оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов учнів 1-х
класів здійснюється відповідно до загальних орієнтовних вимог до контролю
та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи на суб’єктсуб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього
індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольнооцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру.
Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного
здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не
передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному
обліку з боку адміністративних органів. Упродовж навчання в початковій
школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і
самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу,
своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.
Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному,
формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому
(бальному) оцінюванню.
Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток
дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку;
діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно
виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації
навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і
методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати
прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні
якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у
власних можливостях і здібностях. Воно є словесним і не допускає заміни
оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, смайликами тощо),
оскільки вони лише підміняють бальну форму. Такий характер оцінювання
можна забезпечити використанням мовного портфоліо, основна суть якого
полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження «Я
знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається
здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за
власне навчання.
Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень
здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними
освітньою програмою.
Як зазначено в методичних рекомендаціях щодо організації освітнього
простору Нової української школи, затверджених наказом МОН України від
23.03.2018 № 283, «особливістю Нової української школи є, поміж іншого,
організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку
творчої особистості дитини. З цією метою змінюються просторово-предметне
оточення, програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає

частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі.
Відповідно урізноманітнюються варіанти організації навчального простору в
класі. Крім класичних варіантів, використовуються новітні, наприклад,
мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи.
Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на розвиток
дитини та мотивації її до навчання. Освітній простір Нової української школи
не обмежується питаннями ергономіки. Організація освітнього простору
навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій,
нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання,
що здійснюється через такі осередки: осередок навчально-пізнавальної
діяльності з відповідними меблями, змінні тематичні осередки, в яких
розміщуються дошки/фліп-чарти/стенди тощо, осередок для гри, оснащений
настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор, для художньо-творчої
діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної
виставки дитячих робіт, куточок живої природи, осередок відпочинку з
килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким
покриттям, дитяча класна бібліотечка, осередок вчителя, оснащений столом,
стільцем, комп'ютером, полицями/ящиками, шафами для зберігання
дидактичного матеріалу тощо»
Рекомендуємо вчителям іноземної мови, які працюватимуть у перших
класах

Особливу увагу приділяти усним рецептивним і продуктивним
видам діяльності та відповідним комунікативним умінням - сприйманню на
слух і говорінню. Зокрема в першому класі домінуючим повинно бути
слухання, щоб учні мали змогу якомога більше чути нову мову.

Заохочувати своїх учнів спілкуватись якомога більше іноземною
мовою, навіть на елементарному рівні.

Використовувати на уроці прості види роботи, щоб діти могли їх
зрозуміти.

Добирати завдання в межах можливостей дітей; завдання повинні
бути досяжними, але у той же час достатньо стимулюючими, для того, щоб
діти були задоволені своєю роботою в кінці кожного уроку.

Давати чіткі та прості інструкції, щоб діти зрозуміли, що від них
очікується.

Використовувати коротші види роботи. Увага та зосередженість
дітей є нетривалими. Діти, зазвичай, втрачають інтерес до діяльності, якщо
вона занадто довга і складна.

Використовувати комунікативно ігрову методику. Гра є
невід’ємною частиною життєвого досвіду дитини. Саме через гру діти
пізнають навколишній світ, отримують знання та розвивають уміння. Ігри не
лише підвищують мотивацію, вони є найважливішим способом навчання
молодших школярів.

Використовувати пісні, римівки, чанти, короткі історії, щоб
зробити урок приємнішим та веселішим.



Використовувати багато наочності; вона допомагає дітям розуміти

мову.
Більше уваги зосереджувати на спілкуванні, а ніж на граматиці.

Не навчати більше чотирьох або п'яти одиниць мовного інвентаря
одночасно на одному уроці. Принцип «менше - це більше» повинен
застосовуватися під час навчання іноземної мови, оскільки існує межа нового
матеріалу, який наймолодші школярі можуть засвоїти. Вихід за межі
можливого, зазвичай, викликає розчарування і відчуття невдачі.

Не змінювати імена дітей нa іноземний манер. Слід оберігати
ідентичність та імена дітей незалежно від того, якою мовою вони спілкуються.
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