
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАВЕРШЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2019/2020 ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Науково-методична лабораторія мовно-літературної освіти кафедри 

методики викладання і змісту освіти від вчителів іноземних мов отримала 

багато запитань щодо того, як проводити підсумкове оцінювання, тести з 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності тощо. 

1. Для забезпечення дистанційного навчання в закладах загальної середньої 

освіти з іноземних мов учителям рекомендуємо надалі висвітлювати 

презентації, мікро навчання, відео-уроки, уроки, дистанційні консультації, 

індивідуальні консультації; навчальні матеріали і літературу для 

підготовки з предмету, розклад уроків та домашні завдання розміщати на 

сайтах школи. 

2. Перелік засобів дистанційного навчання: Zoom, Skype, Googleclassroom,     

E-mail, Naurok, Moodle, Viber, WhatsApp, Facebook та інше за вибором 

вчителя. 

3. Учитель може використовувати дистанційне навчання. яке включає подачу 

теоретичного матеріалу (урок/консультація, в т. ч. мультимедіа), перевірку 

засвоєння матеріалу, питання до матеріалу, контрольні роботи – як в 

текстовій, так і в тестовій формі, для самоконтролю, для оцінювання знань. 

4. Згідно календарно-тематичного плану, визначити теми, які можуть учні 

опанувати самостійно і ті, які потребують більш детального опрацювання. 

5. Щодо видів мовленнєвої діяльності: розуміння мови на слух, читання, 

використання мови та письмо. Рекомендуємо учителям надати учням 

зразки тестів із коментарями, що допоможе їм усвідомити та поетапно 

простежити перебіг роботи над завданнями, а тренувальні тестові завдання 

з використанням технологій дистанційного навчання дадуть можливість 

сформувати навички виконання тестових завдань усіх типів в онлайн 

режимі; ознайомити учнів із загальними стратегіями виконання тесту 

заданого формату та запропонувати детальні практичні поради щодо 

тактики, спрямованими на успішне виконання завдань тесту; 

використовувати завдання чотирьох форм:  

 завдання на встановлення відповідності; 

 завдання з вибором однієї правильної відповіді; 

 завдання на заповнення пропусків у тексті; 

 завдання з розгорнутою відповіддю. 



6. Згідно з рекомендаціями МОН слід укласти гнучкий графік дистанційних 

перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення 

перевантаження учнів і раціонального використання часу; також 

заздалегідь надіслати учням та батькам графік проведення всіх видів 

оцінювання, у якому буде зазначатися: 

 форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета; 

 необхідні для цього ресурси; 

 дата та тривалість проведення оцінювання; 

 дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання. 

7. Для проведення різноманітних оцінювальних робіт (тестування, 

самостійні, контрольні, діагностичні роботи, опитування тощо) 

пропонуємо використовувати також Google форми, за допомогою яких 

кожен вчитель зможе легко створити власні різноманітні оцінювальні 

завдання для учнів за різними формами. 

Для цього потрібно зайти у акаунт Google, натискаємо у правому 

верхньому куті на дев’ять квадратиків , натискаємо на Диск , 

переходимо на свій Google диск, де зберігаються всі ваші матеріали. Для 

того щоб створити тест треба натиснути в лівому верхньому куті на велику 

кнопку Створити  і в меню що випадає шукаємо Google 

форми, якщо його не має, натискаємо на кнопку Ще, знаходимо і 

натискаємо. У вікні відкривається порожня Google форма (Нова форма), 

якій треба дати назву (наприклад, тестова форма). Першим заповнюванням 

повинно бути ПІБ учня, тому питання буде таке: представтеся, будь ласка, 

ваше ім’я, прізвище та клас. Далі справа натискуємо Один з переліку та 

вибираємо Текст (рядок), потім з ліва з’являється місце, де учень може 

вписати свої дані і робимо це питання обов’язковим - натискаємо  з права 

кнопку Обов’язкове питання (переключаємо повзунок). Для того, щоб 

створити наступне запитання ми натискаємо с права на плюс + (додати 

питання). В Google формі ми можемо запропонувати учневі різні тестові 

варіанти відповідей: з однією або кількома варіантами відповідей, вибрати 

із запропонованого, шкала, питання на становлення відповідностей, учень 

сам вказує свою відповідь, питання з зображеннями (малюнками), відео з 

запитанням тощо. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eu84e2xFs_I 

https://www.youtube.com/watch?v=Eu84e2xFs_I


8. Міністр освіти і науки, Любомира Мандзій, ділиться порадами : як 

заповнювати класний журнал після карантину 

https://www.youtube.com/watch?v=aV6JWhAO8Eo 

9. Для ефективної підготовки учнів до ЗНО можна використовувати: 

1. Підготовка до ЗНО 2018 з Dinternal Education – 

http://elt.dinternal.com.ua/pidgo tovka-do-zno-2019       

2.ЗНО клуб Всеукраїнський портал для підготовки до ЗНО –  

http://znoclub.com/angliyska-mova.html  

3. https://zno-ua.net/lesson/english     

4. http://subject.com.ua/zno.html  

5. http://subject.com.ua/english/zno_2017/index.html  

6. http://subject.com.ua/english/zno/index.html  

7. Мобільна сторінка методиста СОІППО 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-

07-23/478-2013-06-06-13-25-34    

8. Тести ЗНО он-лайн з англійської мови https://zno.osvita.ua/english   

9. Тести ЗНО он-лайн з німецької мови https://zno.osvita.ua/german  

10. Підготовка до ЗНО з німецької мови 

https://www.znonasharu.org.ua/nimetcka-mova2018  

11. ЗНО з французької мови: особливості тесту 2018 року 

http://osvita.ua/test/training/5193  

12. Про ЗНО - перші в Україні он-лайн курси  системної підготовки до ЗНО 

https://www.eduget.com/prozno  

13. Відкрита платформа з он-лайн курсами для підготовки до ЗНО 

http://ilearn.org.ua   

14. Англійська мова: аудіювання http://listenaminute.com  

10. Міністерство рекомендує у календарно-тематичному плануванні на 

2020/2021 навчальний рік збільшити час на узагальнення та закріплення 

матеріалу за попередній навчальний рік, а у 2-11-х класах провести вхідне 

діагностування рівня знань учнів за 2019-2020 н.р.. Інформацію про всі зміни 

в освітніх процесах та відповіді на найбільш поширені запитання можна 

знайти на спеціальному інфоресурсі -  http://mon-covid19.info/. 

 

Методисти НМЛ 
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