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Організація онлайн навчання іноземних мов у закладах загальної середньої 

освіти 

За останні роки онлайн уроки стають дедалі популярнішими та набувають 

стрімкого роста у вивченні іноземних мов. 

Методика викладання предмета при дистанційній формі навчання не 

змінилася, питання постає лише в адаптації методики з урахуванням сучасних 

онлайн інструментів. 

Для уроків в онлайн режимі характерні наступні позиції: 

 можливість і вчителю, і учням використовувати аудіо та відео інструменти, 

щоб бачити і чути один одного; 

 функція «підняти руку» для звернення до вчителя/учня; 

 функція «включити» або «виключити» мікрофон вчителя/учня; 

 функція «чат», де можна писати запитання або зауваження; 

 функція «інтерактивна біла дошка»; 

 функція «поділитися» екраном (слайдами, документами, тощо) вчителя або 

учнів; 

 функція «створення виділених зон» для парної або групової роботи. 

Вибір популярних платформ для проведення уроків 

Skype – дуже популярний інструмент, знайомий багатьом учителям і учням, 

хоча він і не має функцій інтерактивної білої дошки та виділених зон, а також має 

обмеження у кількості учасників у безкоштовній версії (дозволяє об’єднати в 

групу лише до 10 осіб). 

Zoom – надзвичайно популярна платформа серед учителів з повним 

комплектом рис, з якою працюють наразі багато шкіл в усьому світі. Вона є 

безкоштовною для використання протягом 40 хвилин, але для організації 

навчання великої кількості  класів протягом довшого часу школі потрібно буде 

оплачувати користування цією платформою. Однією з переваг ZOOM є те, що 

учням не обов’язково створювати обліковий запис і публікувати власні контактні 

дані. Для приєднання достатньо натиснути на посилання і ввести пароль. ZOOM 

має функцію «сесійні зали», що дозволяє організувати парну та групову роботу. 

https://www.skype.com/
https://zoom.us/


Платформа безкоштовна для уроків один на один та для групових занять (до 40 

хвилин). 

Google Meet – якщо вчителі користуються Gmail, то вони мають безкоштовний 

доступ до Google Meet (раніше Google Hangouts). Google Meet дозволяє 

встановити безпечний голосовий або відео зв’язок зі 100 особами. Google також 

має вбудовану платформу Google Classroom, якою можна скористатися як для 

синхронного, так і для асинхронного навчання. 

Adobe Connect та WizIQ мають ще більше характеристик. Вони потребують 

підписки та оплати, але й мають безкоштовні пробні версії. Детальніше про ці 

платформи читайте далі. 

Обираючи будь-яку платформу, необхідно ознайомитися з інструкціями, 

надалі можна поступово опановувати весь функціонал. 

Підтримка контакту з учнями 

Учителі, які працюють з окремими учнями, або з невеликими групами, 

підтримують зв'язок за допомогою електронної пошти, Viber, WhatsApp або Slack. 

Якщо вчителю потрібно задати домашнє завдання, надіслати документ, 

запропонувати тест, краще вибрати навчальну платформу. Такими можуть бути 

Google Classroom,  Human Школа, Edmodo та інші. 

Додаткові технології, які можуть знадобитися 

Для організації онлайн навчання окрім інтернет-платформи знадобиться 

підключення до мережі Інтернет. Розповсюдженою технологією є Wi-Fi, яка, 

зазвичай забезпечує надійний зв’язок. Проте, у випадку масового підключення її 

пропускна здатність може бути недостатньою. Тому бажано підключити 

комп’ютер до кабельної мережі, що надасть стійкіший зв’язок.  

Ефективне синхронне онлайн навчання потребує аудіо та відео зв’язку. 

Мікрофони, динаміки і камери, здебільшого, вбудовані у ноутбуки, смартфони, 

планшети. Проте, вони не завжди можуть забезпечити якісний звук. Тому 

рекомендується використовувати гарнітуру. 

Планування й організація уроків онлайн 

Кожна активність онлайн потребуватиме більше часу, ніж у звичайному класі. 

На початку і протягом кожного заняття можуть виникати невеликі проблеми з 

підключенням, звуком, камерою, онлайн інструментами. Заплануйте 2-3 хвилини 

на початку уроку для того, щоб переконатися, що всі підключилися, чують і 

бачать. Передбачте певну кількість часу на непердбачувані ситуації, як-от: 

нестійкий інтернет зв’язок, «зависання» програми тощо. 

Оскільки учні звичні до роботи з підручниками, доречно використовувати їх і 

під час уроків онлайн. Хоча, очевидно, певні активності потребуватимуть значної 

адаптації. Наприклад, можливо, не доцільно пропонувати учням просто читати 

підручник або слухати великі тексти під час уроку в ZOOM. Натомість, варто 

застосувати елементи «перевернутого класу» і попросити учнів прочитати або 

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://www.wiziq.com/
https://classroom.google.com/u/0/
https://human.ua/schools
https://www.edmodo.com/


прослухати текст до уроку, а час на уроці витратити на обговорення та виконання 

різноманітних завдань. 

Опрацювання граматики та лексики можна здійснювати за допомогою 

підручників, дошки або PowerPoint. Багато вчителів також діляться документами 

Google або файлами Microsoft OneNote, з якими учні працюють спільно. Маючи 

посилання, та використовуючи спільний доступ до екрану, учні можуть бачити 

доробки один одного. Учні також можуть писати у зошитах і демонтрувати 

роботу через камеру. Учителі також можуть використовувати традиційні засоби 

навчання, як-от картки, показуючи їх на камеру. 

Допомога учням у навчанні онлайн 

Розпочинаючи онлайн навчання, не залучайте учнів одразу до виконання 

складних проєктів. Спочатку переконайтеся, що учні вміють користуватися 

онлайн інструментами. Сплануйте декілька простих активностей, які мають на  

меті познайомитися із роботою платформи. Наприклад,  

 Дошка оголошень для спілкування. Дайте учням завдання з читання 

«упорядкувати інструкції» щодо публікацій на дошці оголошень, а потім 

попросіть їх розмістити свої відповіді на дошці. 

 «Сесійні зали». Попросіть учнів зайти у свою групу і разом із партнерами 

відповісти на короткий опитувальник «Знайомство» або «Зустріч після довгої 

перерви». 

 Електронна пошта для спілкування. Почніть із короткого представлення або 

обговорення того, чим ви займалися від моменту останньої зустрічі дотепер. 

Переконайтеся, що учні знають про функцію «Відповісти всім».  

 Функція «Піднести руку». Проведіть швидку розминку «Піднесіть руку, 

якщо ...." Наприклад, «Піднесіть руку, якщо вам подобається кава», «Піднесіть 

руку, якщо ви встали до 7 ранку». 

Ці завдання мають чіткі мовні цілі, тому учні все ще вмотивовані виконувати 

їх. Однак, їх справжній намір – це допомогти учням призвичаїтися до роботи на 

онлайн платформі. Якщо з самого початку не переконатися в тому, що учні 

опанували онлайн інструменти, це може зашкодити подальшому навчанню, 

відволікаючи учнів на технічні питання. 

Розвиток упевненості під час роботи в інтернеті 

В онлайн навчанні багато хто почуває себе впевненіше, висловлюючись 

онлайн. Ті, хто, зазвичай, соромиться виступати навіть перед невеликою групою 

очно, може викласти повідомлення у соцмережі для всього світу. Але це можна 

легко зруйнувати, якщо не бути обережним із зворотним зв’язком. Адже без 

взаємодії віч-на-віч, без заохочуючого виразу обличчя, зауваги можуть 

сприйматися як різка критика. Тож, будьте гуманними: 

 поєднуйте загальну та особисту похвалу; навіть коротке миттєве повідомлення: 

«Молодці! Справилися із ..." може сприяти підвищенню впевненості; 



 уникайте негайних виправлень публічно, це можна зробити у приватних 

повідомленнях; 

 заохочуйте взаємодію на дошці оголошень, ставлячи завдання, які потребують 

публікацій на дошці та відгуків на них; 

 узгодьте з учнями етикет щодо спілкування і співпраці онлайн, особливо щодо 

взаємовиправлення та взаємооцінювання. 

Чіткі інструкції 

Інструктуйте учнів чітко та не поспішаючи; переконайтесь, що всі зрозуміли 

завдання. Обговоріть з учнями намір активності; за можливості продемонструйте, 

що треба зробити/наведіть приклад; надавайте інструкції покроково, за 

можливості з візуальною підтримкою; обов’язково перевірте, як учні зрозуміли 

інструкції. Все це дозволить уникнути втрати мотивації, яка може виникати від 

того, що учні відчувають, що вони витратили час, роблячи щось не так. 

Особливості організації навчальної діяльності учнів в онлайн режимі 

Навчальна діяльність Особливості, ефективність, рівень мотивації учнів 

Подача матеріалу та завдань через 

месенджери, електронну пошту, соціальні 

мережі або шкільні сайти 

 використовується переважно для повторення 

вже вивченого матеріалу 

 недостатньо ефективно без встановлення 

надійного зворотного зв’язку і мотивації учня 

 

Розміщення записаних відео уроків на ТВ 

або YouTube каналах 

 учні є пасивними учасниками перегляду, тому 

така форма роботи є недостатньо ефективною та 

мотивуючою 

 може стати корисним у поєднанні з іншими 

видами навчальної діяльності 

Самостійне опрацювання учнями матеріалу 

друкованих/ електронних підручників або 

інших джерел та спілкування з учителями 

під час відео конференцій 

 доволі ефективна форма роботи 

 є елементом «перевернутого» навчання  

Самостійне опрацювання учнями матеріалів 

підручника та електронних ресурсів, 

виконання завдань та отримання відгуків 

від учителів 

 ефективна форма роботи за умови залучення 

низки онлайн інструментів 

Самостійне опрацювання учнями 

навчальних матеріалів на спеціалізованій 

платформі з можливістю виконання 

інтерактивних завдань і здійснення 

зворотного зв’язку 

 досить ефективна форма роботи 

 надає можливість створити індивідуальний 

навчальний кабінет учня 

 дозволяє працювати в узгодженому з вчителями 

режимі 

 має технічну підтримку платформи 

 мотивує учнів і сприяє взаємодії учитель-учень 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Вдосконалення контролю й керування якістю освіти є одним з 

найважливіших напрямків реформування системи освіти в Україні. 



Необхідність переходу від парадигми оцінювання досягнень учнів за 

знаннями, уміннями й навичками до оцінювання рівня сформованості їх 

ключових компетентностей потребує від педагогічних працівників сформованості 

компетентностей в оцінювані навчальних досягнень учнів як способу просування 

знань. Одним з таких способів може стати формувальне оцінювання за умови 

дотримання основних стратегій оцінювання для навчання. До того ж застосування 

методів формуючого оцінювання дозволяє учням усвідомлювати та відстежувати 

власний прогрес і планувати подальші кроки за допомогою вчителя. 

Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання 

може бути представлено наступним чином: 

1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей, чітке 

визначення очікуваних результатів навчання. 

2. Знаходження способів вимірювання (як прямого так і непрямого) рівня 

досягнення учнями очікуваних результатів, забезпечивши активну участь учнів у 

процесі пізнання. 

3. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання, з поясненнями щодо 

критеріальної градації.  

4. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів 

оцінювання, забезпечивши можливості й сформувавши уміння учнів аналізувати 

власну  діяльність (рефлексія). 

5. Планування подальших стратегій навчання, через власну рефлексію, за 

питаючи себе: «Як це завдання або вид діяльності допоміг моїм учням в досягнені 

очікуваних результатів? Як я можу полегшити процес засвоєння учнями 

навчального матеріалу ? Чи ефективні мої навчальні методи?» 

6. Надання учням зворотнього зв’язку, з метою покращити результати їх учіння, 

підкреслюючи позитивні зрушення в їх учінні. 

Формувальне оцінювання надає, як вчителю, так і учню постійний 

зворотній зв'язок для розуміння рівня засвоєння навчального матеріалу та 

досягнення очікуваних результатів.  

При нових умовах навчання стратегії оцінювання мають бути адаптовані до 

ваших технічних можливостей. 

При віддаленому навчанні оцінювання результатів навчальної діяльності 

може здійснюватися у синхронному або асинхронному режимі. 

У синхронному режимі, коли вчитель збирає клас у віртуальній аудиторії,  

учні можуть виконувати тести на платформах Google Classroom, Naurok, Zoom, 

Moodle, тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учнів. Moodle - 

це ліцензійна безкоштовна найбільш досконала і поширена в Україні відкрита 

система де можна здійснювати тестування та опитування школярів із 

використанням запитань закритого (множинний вибір правильної відповіді та 

співставлення) і відкритого типу, виконувати завдання учнями з можливістю 

пересилати відповідні файли. Синхронний режим дозволяє забезпечити більш 



об’єктивне оцінювання, але потребує відповідного технічного забезпечення у всіх 

учасниках навчального процесу. 

У асинхроному режимі вчитель відправляє завдання та просить учнів 

звітувати про її виконання. 

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати 

багатофункціональне зручне для учнів та вчителів середовище для обміну 

файлами, структурування і збереження їх в одному місці. 

Google-форма дозволяє збирати відповіді учнів і потім проводити 

автоматичне оцінювання результатів тестування. Для учнів Google Classroom  

веде облік виконаних та не виконаних завдань, оцінок та коментарів. 

Відео месенджери Skype, Zoom дозволяє брати участь в усних формах 

контролю, а також  виконувати письмові роботи.  

Роботи також можуть збиратися  в учнівському портфоліо. 

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть 

виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення 

ризиків необ’єктивного оцінювання Алевтина Лотоцька, головна спеціалістка 

МОН, рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити 

час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, 

практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі 

неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. 

За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за 

допомогою одного із засобів телефонного або відео зв’язку. 

Окрім предметних компетенций, онлайн можна оцінити когнітивні навички 

учнів, наприклад уважність, зосередженість, інтерактивність, колаборативність. 

Які види завдань може бути  використано для онлайн оцінювання ? Для 

відповіді необхідно визначити, які саме аспекти навчання ви збираєтеся оцінити. 

В цьому допоможе Таксономія Блума. (Bloom’s Taxonomy Educational Objectives) 

Наприклад, якщо вчитель хоче оцінити чи знають учні певні лексичні  або 

граматичні явища, можна використати такі методи оцінювання, як Multiple 

Choice, True/False, Matching, Fill-in-the-blank, Quizzes. Проте якщо необхідно 

перевірити вміння використовувати цей мовний матеріал, тоді такі завдання, як 

надання коротких відповідей, написання есе, тематичні дослідження,   будуть 

перевіряти саме ці навички.  

Види оцінювання доцільно урізноманітнювати. 

 Завдання як Вікторини (Quizzes), відповіді на запитання можуть бути надані в 

різних формах – від коротких відповідей до вірно/невірно або  множинний 

вибір. Плюси таких завдань в тому, що вони короткі та їх легко оцінювати, а 

також , створені в комп’ютерному варіанті, порядок запитань, варіанти вибору 

можуть бути поставлені в іншому порядку, і таким чином зробити декілька 

варіантів тесту. 



 Завдання для перевірки друг у друга (peer assessment) - заповнення пропусків( 

Fill-in-the-Blank) ,який можна виконувати онлайн.  

 Завдання на встановлення відповідності (Matching ) добре працюють як для 

діагностичного так і формувального оцінювання. 

 Пропозиція до учнів надсилати пости в форум (Forum Post) є гарним способом 

оцінити розуміння навчального матеріалу, підняти інтерес до навчання. Цей 

вид завдань залучає критичне мислення учнів, активність, інтеракцію між 

учасниками форуму. Участь у форумі стимулюю комунікативні навички. 

Задача вчителя встановити чіткі параметри оцінювання володіння матеріалом, 

з повагою до тих хто надсилав пости.  

 Презентації учнів є хорошим інструментом евалюації та оцінювання знань 

учнями певного тематичного модуля.  

 Вихідні картки (Exit Cards) легко перевіряти оскільки вони містять відповідь 

на одне запитання стосовно головних питань уроку, але вони дозволяють 

вчителю вимірювати розуміння учнями головних задач уроку . В електронному 

варіанті, картки можуть бути надіслані через електрону пошту. 

Звертаємо увагу на те, що учні завжди чекають на відгук вчителя про 

виконану роботу, на роз’яснення припущених помилок. Це допомагає краще 

зрозуміти вивчаємий матеріал.  Тому надання ефективного фідбеку як класу в 

цілому, так й індивідуально, є однією з професійних компетенцій вчителя. 

Рекомендуємо застосовування само оцінювання, яке надасть учням досвід 

рефлексії на власну діяльність. Дієвим інструментом само оцінювання є мовний 

портфоліо учня, в якому відображаються навчальні досягнення власника 

портфоліо і надають можливість бачити чи є прогрес в навчанні. Наявність в 

портфоліо дескрипторів рівнів володіння мовою дозволяє шляхом порівняння 

визначити власний рівень з кожного виду мовленнєвої діяльності. 

Оцінювання має бути пов’язано з навчальним матеріалом і демонструвати 

ступінь досягнення навчальних цілей або очікуваних результатів.  

 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу учнів 3-го класу 

«Нової української школи» 

Ключовими компонентами побудови освітнього процесу в 3 класі є 

комунікативно-ігрова методика вивчення іноземних мов, створення траєкторії 

особистого успіху учня, формування вміння позитивно взаємодіяти в групі/класі.  

Основна ідея освітнього процесу на цьому етапі полягає у створенні 

ефективної програми мотивації молодшого школяра до вивчення іноземних мов 

та забезпечення оптимального розвитку кожного учня на основі педагогічної 

підтримки його особистості в умовах спеціально організованої іншомовної 

навчальної діяльності. 

 



Формування умінь 

позитивної взаємодії під час 

виконання їх у парах і групах.  

Мотив до іншомовної 

діяльності варто підкріпити 

інтересом до змісту навчання, 

нових форм роботи 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Імпліцитне вивчення 

граматичних явищ у контексті 

дитячих комунікацій, широке 

використання ритміко-пісенного 

та ігрового матеріалу, який 

допомагає не лише закріплювати 

мовленнєвий матеріал, але й 

створювати позитивний настрій на 

уроках 

Спілкування учнів 

відбувається відповідно до сфер, 

визначених програмою, які за 

змістом і структурно пов’язані 

між собою, та передбачають 

інтегровану навчальну 

діяльність, включно з аудіо 

супроводом та інтерактивними 

електронними додатками 

Новий мовний і 

мовленнєвий матеріал у 3 класі 

вводимо за принципом «снігової 

грудки», відображаючи так званий 

building-up approach – підхід, що 

дає змогу будувати нове на вже 

засвоєному учнями матеріалі. 
Презентувати мовленнєвими 

зразками від речення до текстів 

діалогічного і монологічного 

характеру, які є водночас зразком 

для відтворення та схемою для 

побудови власного діалогу і 

складання власної розповіді. 

Розігрування сценок 

допомагають учням націлитися 

на відтворення емоційно 

забарвлених діалогів та 

полілогів. Драматизації дають 

можливість залучити до активної 

діяльності найсором’язливіших, 

«тихих» учнів, допомагає їм 

долати психологічний бар’єр, 

виробляти уміння спілкуватися у 

колективі ровесників. 

 

В сфері особливої уваги -  

навчання учнів читання іноземною 

мовою, в зв’язку з чим збільшено 

обсяг завдань для читання, 

наприклад: 

  швидко і точно 

встановлювати графемно-фонемні 

відповідності; 

 правильно озвучувати 

графічний образ слова і зіставляти 

його зі значенням; 

 читати по синтагмах, 

об’єднуючи слова у смислові 

групи. 

Створення психологічних і 

дидактичних умов для розвитку 

в школярів бажання вивчати 

іноземну мову є особливо 

важливим на етапі молодшого 

шкільного віку. 

В 3 класі учні продовжують 

вчитися правильно писати слова, 

словосполучення, а також 

нескладні речення. 

Послідовний системний 

розвиток усіх складників 

комунікативної компетентності 

неможливий без формування в 

учнів мотивації до спілкування 

іноземною мовою. 

З точки зору 

соціокультурного розвитку учнів, є 

вивчення ними соціокультурного 

портрета країни – носія мови, 

розвиток уміння описувати 

іноземною мовою реалії життя 

власної країни, формування уявлень 

про загальнолюдські цінності. 

Мікро діалог культур 

відбувається через особисті 

стосунки персонажів підручника, 

через їхній обмін повідомленнями 

та інші види спілкування учні 

дізнаються про елементи реалій 

життя в різних країнах. 

 



Національний стандарт початкової школи та нові програми з іншомовної 

галузі націлюють на удосконалення рівня володіння іноземною мовою, базуючись 

на вже досягнутому у 2 класі рівні pre-A1 у напрямі наступного рівня А1.  

Дескриптори рівня А1 чітко визначені програмою відповідно до кожного 

виду мовленнєвої діяльності та узгоджені із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти. Досягнення цього рівня передбачається по 

завершенню початкової школи. 
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Загальне читання Може розуміти дуже короткі, прості тексти - по 

одній фразі за один раз, спираючись на знайомі імена/ 

назви, слова та елементарні фрази, і якщо потрібно, 

перечитуючи. 

Читання 

кореспонденції 

Може розуміти короткі, прості послання на 

листівках. 

Читання з метою 

орієнтації 

Може впізнати знайомі назви, слова і дуже прості 

фрази або прості написи у більшості звичайних 

повсякденних ситуацій 

Читання для отримання 

інформації та 

аргументації 

Може скласти свою думку щодо змісту простішого 

інформаційного матеріалу та коротких простих описів, 

особливо коли є візуальна опора. 

Читання інструкцій Розуміє при читанні прості короткі 

розпорядження/пояснення (напр., як потрапити з пункту 

А до пункту Б). 
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 Загальне писемне 

спілкування 

Може запитувати й повідомляти про особисті деталі 

в письмовій формі. 

Листування Може написати коротку просту листівку 

Записки, повідомлення, 

заповнення формулярів 

Може писати числа, дати, написати власне ім'я, 

національність, адресу, вік, дату народження або прибуття 

у країну і т.д., як напр., у реєстраційній картці готелю. 
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Загальне усне 

спілкування (діалогічне 

мовлення) 

Може елементарно спілкуватись, проте це повністю 

залежить від повторень та уповільнень мовлення, 

перебудови і виправлень. Може ставити запитання і 

відповідати на них, ініціювати і відповідати на прості 

твердження щодо нагальних потреб або дуже знайомих 

тем. 

Розуміння носія мови у 

ролі співрозмовника 

Може розуміти повсякденні вирази, спрямовані на 

задоволення простих потреб конкретного типу, якщо 

мовлення є прямо зверненим до нього/неї, чітке, повільне, 

а мовець настроєний люб'язно. Може розуміти запитання 

та інструкції, сформульовані ретельно і повільно, 

розуміти короткі, прості вказівки. 

Бесіда Може відрекомендувати себе, використовувати 

елементарні засоби привітання та підтримання бесіди.  

Може запитати, як справи, і відреагувати на новини.  

Може розуміти повсякденні висловлювання, 



спрямовані на задоволення елементарних потреб 

конкретного типу за умови, що до нього/неї звертаються 

безпосередньо простою, повільною мовою і можуть 

повторити, а мовець настроєний по-дружньому. 

Загальне усне мовлення 

(монологічне) 

Може продукувати прості, здебільшого-ізольовані 

фрази про людей та місця (проживання, перебування, 

місцевість). 

Трансакції для 

отримання товарів і 

послуг 

Може розуміти запитання та інструкції, з якими до 

нього/неї звертаються чіткою і повільною мовою; розуміє 

короткі прості вказівки.  

Може запитувати і відповідати на прості запитання, 

ініціювати й реагувати на прості висловлювання щодо 

нагальних потреб або на дуже знайомі теми.  

Може запитувати і відповідати на запитання про 

себе та інших людей про те, де вони живуть, людей, яких 

вони знають, речі, які у них є.  

Може вказувати час за допомогою таких фраз як 

"наступного тижня", "минулої п'ятниці", "у листопаді", 

"три години". 

Надання та отримання 

інтерв'ю 

Може відповідати в інтерв'ю на прості прямі 

запитання про деталі особистого життя, якщо мовлення 

дуже повільне, чітке, пряме й неідіоматичне. 

 Монологічне мовлення: 

опис, розповідь 

Може описати себе, чим займається, де живе. 

 

 

Дескриптори даної таблиці та шкала самооцінювання (у додатку 1) є 

прикладом застосування Загальноєвропейських рекомендацій (ЗЄР) з метою  

діагностики навичок та вмінь учнів задля коригування та планування більш 

ефективного процесу навчання. Дескриптори в цьому проекті були адаптовані  та 

приведені у відповідність до рівнів ЗЄР.  

Рекомендовано їх використання як при плануванні уроків та заходів, а саме 

визначення очікуваних результатів процесу навчання, оцінюванні навчальних 

досягнень учнів, під час тестування та моніторингу знань та умінь учнів 

початкової школи, задля рефлексії та аналізу власної роботи вчителя, при 

корегуванні етапів та елементів уроку.  

Дані дескриптори не є однаковими для всіх типів шкіл та класів, вони  лише 

забезпечують спільну основу для розробки навчальних/календарно-тематичних 

планів з мовної підготовки.  Вони у доступній формі описують, чому мають 

навчитися ті, хто оволодіває мовою, щоб користуватися нею для спілкування, та 

які знання і вміння їм потрібно розвивати, щоб діяти ефективно.  

Цей опис включає також культурний контекст, у якому існує мова. 

Рекомендації визначають і рівні володіння мовленням, які дозволяють виміряти 

успіхи тих, хто навчається, на кожному ступені навчання або впродовж усього 

життя. 



Хочемо нагадати, що рецептивні види діяльності (аудіювання і читання) 

передують репродуктивним (говоріння і письмо), особливо на початковому рівні, 

тому з урахуванням взаємозалежності рецептивних та репродуктивних 

(експресивних) форм роботи, усного і писемного мовлення засвоєння видів 

мовної діяльності на початковому етапі матиме таку послідовність: аудіювання – 

говоріння – читання - письмо. 

1. Аудіювання   як вид мовленнєвої діяльності грає велику роль на 

початковому етапі в досягненні комунікативної складової уроку. Аудіювання дає 

можливість вчити дітей уважно вслухатись в мовлення, яке звучить, формувати 

вміння передати зміст висловлювання і таким чином виховувати культуру 

слухання не лише на іноземній, але  й на рідній мові. Аудіювання позитивно 

відображається на розвитку пам’яті дитини, і перш за все, слухової пам’яті, 

важливої для вивчення не лише іноземної мови, але й будь-якого. 

Першою і самою необхідною умовою формування розуміння учнями 

іноземного мовлення є ведення уроку на іноземній мові. Але як це правильно 

робити?  

а) Не можна віддавати  наказ чи просто вимовляючи речення кожного разу 

перекладати його; 

б) навпаки недоцільно вести весь урок на іноземній мові, адже учні всього не 

зрозуміють. То як же добиватись розуміння мовлення учнями? Наприклад: 

вчитель називає фразу, потім повторює її повільно і за допомогою наочності, яка 

б допомогла дітям зрозуміти зміст фрази, ( бере книгу і відкриває її, можна 

декілька разів повторити, щоб показати дію), знову повторює в нормальному 

темпі фразу, уже звертаючись до учнів. 

Вимоги до базового рівня володіння аудіювання: 

• уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носія мови в ситуаціях 

повсякденного спілкування, пов'язане з задоволенням найпростіших потреб 

(наприклад, привітання, запит і передача інформації та ін.); 

• визначати тему і мету бесіди, її основний зміст, і в тих випадках, коли 

виникають ускладнення, звертатися до партнера з проханням повторити фразу; 

• уміння в умовах опосередкованого сприймання повідомлення (наприклад, 

оголошення по радіо прогнозу погоди тощо) розуміти основний зміст аудіотексту 

(про що йдеться, що є найбільш важливим); 

• уміння повно і точно розуміти висловлювання вчителя та однокласників, короткі 

повідомлення, які стосуються освітньої, обслуговуючої діяльності, кола інтересів 

та захоплень учня.  

Під час усного сприймання (аудіювання) учень, в ролі слухача, сприймає та 

опрацьовує усне мовлення, продуковане одним або кількома мовцями.  

Діяльність аудіювання включає: 

 прослуховування публічних виступів/звернень (інформація, інструкції, 

застереження, попередження тощо); 



 слухання засобів зв'язку (радіо, ТБ, записи, кіно); 

 слухання в ролі члена живої аудитори (театр, публічні мітинги, публічні 

лекції, розваги тощо); 

 мимовільне слухання розмов інших людей і т.д. 

2. Говоріння 

У процесі інтерактивної діяльності користувач мовою діє як мовець та слухач 

з одним або кількома співрозмовниками так, щоб побудувати спільне розмовне 

мовлення шляхом обміну значеннями за кооперативним принципом 

Приклади інтерактивних видів діяльності включають: 

•    трансакції 

•    одиничні бесіди 

•    неформальну дискусію 

•    формальну дискусію 

•    дебати 

•    інтерв'ю 

•    переговори 

•    спільне планування  

•    практичну цілеспрямовану кооперацію. 

Створення психологічних і дидактичних умов для розвитку в школярів 

бажання вивчати іноземну мову є особливо важливим на етапі молодшого 

шкільного віку. Тому слід сприяти виникненню в молодших школярів потреби 

мати друзів у різних куточках світу й ознайомлювати з їхнім життям. 

3. Читання. 

У підручнику для 3 класу в сфері особливої уваги залишається навчання 

учнів читання іноземною мовою, в зв’язку з чим збільшено обсяг завдань для 

читання. Оскільки саме читаючи, учні ознайомлюються з матеріалом, що стає 

базовим для розвитку подальшого усного мовлення.  

Під час розвитку вміння читати про себе метою є навчити розуміти зміст 

нескладних текстів, використовуючи зокрема і мовну здогадку. При цьому учням 

пропонуються завдання відреагувати на зміст тексту невербально (наприклад, 

вибрати з кількох речень ті, що відповідають змісту тексту) або вербально 

(наприклад, відповісти на загальні та спеціальні запитання). 

А.  Ознайомлювальне читання. Цей режим читання є найбільш 

розповсюдженим у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних 

текстів, які несуть інформацію про побут, традиції, культуру, історію країни, 

мова якої вивчається. Це читання про себе без вказівки на обов’язкове наступне 

використання здобутої інформації. Особливостями цього способу читання є 

високий темп ознайомлення з усім текстом, точність розуміння основного змісту 

та найбільш суттєвих деталей. 

Б.  Вивчаюче читання - має своєю метою досягнення максимально 

повного і точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї 



інформації. Однією з цілей такого читання є формування в учнів умінь 

самостійно долати труднощі мовного та смислового характеру. Це вдумливе 

читання, яке здійснюється у повільному темпі, а його об’єктом є «вивчення» не 

мовного матеріалу, а тієї інформації, що подається у тексті. 

В.  Вибіркове/ переглядове читання. Метою цього режиму читання є 

формування уміння швидко переглянути ряд матеріалів (газет, статей), для 

того щоб знайти конкретну інформацію. Учень повинен швидко переглянути 

текст, знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, 

намагаючись зрозуміти її повністю. 

Труднощі навчання читання іноземною мовою.  

Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом 

об’єктивних та суб’єктивних факторів.  

Найбільш характерними з них є такі: 

 кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові, тобто між графічним 

та звуковим образом слова; 

 різночитання однакових букв та буквосполучень; 

 кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють; 

 наявність «німих» букв у словах; 

 наявність багатозначних та конвертованих слів; 

 непрямий порядок слів (інверсія); 

 герундіальні звороти; 

Використання мотиву гри в актора не лише стимулює школяра до вивчення 

мови, а й допомагає йому долати психологічний бар’єр, виробляти уміння 

спілкуватися у колективі ровесників. Важливу роль в НМК для 3-го класу 

продовжують відігравати розігрування сценок, які допомагають учням націлитися 

на відтворення емоційно забарвлених діалогів та полілогів. Драматизації дають 

можливість залучити до активної діяльності найсором’язливіших, «тихих» учнів. 

4. Писемне мовлення 

Щодо письма, то в 3 класі учні продовжують вчитися правильно писати 

слова, словосполучення, а також нескладні речення. Цьому сприятиме виконання 

вправ і завдань із робочого зошита, зокрема кросвордів, шарад і інших завдань 

навчально-ігрового характеру. Комплект для 3 класу одночасно ознайомлює учнів 

із комунікативно-функціональним блоком письмової діяльності, а саме з 

написанням елементарного запрошення, поздоровлення, листа, записки, 

повідомлення. 

У навчанні письма дослідники виділяють три етапи: 

1. оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно; 

2. засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій 

формам спілкування, комбінування їх у мовленні; 



3. оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування. Для кожного 

з етапів характерні різні типи і види вправ.  

Так, на першому етапі формування орфографічних навичок 

використовуються  

o вправи з аналізу, 

o вправи на ідентифікацію та диференціацію: 

o групування слів на основі протиставлення графем; 

o списування з різними завданнями (підкреслити букву, 

буквосполучення, слова з однією орфограмою); 

o написання слів за заданими першими літерами. 

Крім навчальних текстів і тренувальних вправ, у навчальному комплекті 

вміщено достатню кількість творчих та прикладних розвивальних завдань для 

використання у навчально-ігровій діяльності третьокласників, для долучення їх до 

власного мовного портфеля. 

Технологія учнівського мовного  портфеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учнівське 

мовний 

портфель 

Третьокласник добирає 

власні найкращі роботи і 

презентує власні успіхи 

іншим. 

Вчитель навчає проектувати 

власні цілі, спостерігати за 

власними діями та успіхами, 

презентувати власні роботи 

та формувати первинні 

демонстраційні уміння. 

відбувається первинне 

усвідомлення процесу 

навчання іноземної 

мови та 

самоусвідомлення у 

ньому 

Становленн

я мета 

когнітивної  

діяльності, 

що формує 

уміння 

самостійної 

роботи та 

уміння 

ставити і 

досягати 

власні цілі на 

наступних 

етапах 

впевненість 

у власних 

діях. 

Самоусвід

омлення і 

самоспос

тереженн

я, що є 

необхідно

ю умовою 

для 

успішного 

навчання у 

майбутнь

вчиться осягати багатокультурність і 

багатомовність оточуючого світу, 

розмаїття іноземних мов, відчуття себе 

громадянином власної країни, а також 

роздумувати над важливістю вивчення 

іноземних мов для задоволення 

особистих інтересів і потреб, зокрема, 

для здійснення комунікації з ровесниками 

з інших країн 



 

 

 

По-перше, самооцінювання саме по собі вважається важливою діяльністю. 

Воно розглядається як таке, що заохочує автономне вивчення, забезпечує учнів 

більшим контролем їх навчання та поглиблює усвідомлення учнями особливостей 

їх навчального процесу. 

Друге призначення самооцінювання є більш "технічним": вчитель/вчителька 

здійснює аналіз того, як сприймається навчальний матеріал, наскільки свідомо 

діти вміють презентувати свої навички та уміння, чи є необхідність коригувати 

напрямок або методику викладання, під час визначення очікуваних результатів 

уроку тощо.  

Опис забезпечує користувачів (учнів, батьків, вчителів та інших 

спостерігачів) більш детальними висновками щодо того, що учні можуть 

звичайно робити з мовою на кожному рівні уміння.  

Учні також можуть порівняти твердження для самооцінювання  для окремого 

рівня з описом навичок та вмінь, якими вони мають оволодіти на визначеному 

етапі. 

Головну увагу сфокусовано на твердженнях для самооцінювання, які також, 

в основному, взяті із загальних європейських рекомендацій та адаптовані, де це 

необхідно, до специфічних потреб учня та вчителя. Ці твердження для 

самооцінювання охоплюють вміння/ навички, про які йдеться, і учень має 

вирішити, чи може він/вона виконувати діяльність, описану в кожному 

твердженні. Навіть, на початковому рівні, учні мають отримати та 

відпрацьовувати навички самооцінювання у вигляді сходинок, мішені, діаграми, 

«дерева знань», «корзини із подарунками», «рівнів доступу» «мобільних 

додатків», «джерела успіху» та ін. 

Твердження для САМООЦІНЮВАННЯ 

(згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями) 

Рівень ЗЄР Читання  

А1 

 

 

Я можу зрозуміти головну думку простих інформаційних текстів і 

коротких простих описів, особливо якщо вони містять малюнки, що 

допомагають зрозуміти текст.  

Я можу розуміти дуже короткі, прості тексти, впізнаючи власні назви, 

слова та базові фрази, напр., перечитуючи частини тексту.  

Я можу розуміти й виконувати короткі, прості письмові інструкції, 

особливо якщо вони містять ілюстрації.  

Я можу впізнавати власні назви, слова та дуже прості фрази у простих 

записах більшості загальних повсякденних ситуацій.  

Я можу розуміти прості, короткі повідомлення, напр., на поштових 

листівках. 



 
Письмо 

А1 
Я можу писати прості записки друзям.  

Я можу описати місце проживання.  

Я можу заповнювати формуляри про особисту інформацію.  

Я можу писати прості ізольовані фрази та речення.  

Я можу написати коротку просту листівку.  

Я можу писати короткі листи та повідомлення за допомогою словника. 

 
Аудіювання 

А1 
Я можу розуміти повсякденні вирази, пов'язані з простими та 

конкретними повсякденними потребами, в чіткому, повільному та 

повторюваному мовленні.  

Я можу розуміти усне мовлення, якщо воно дуже повільне і чітко 

артикульоване, з довгими паузами для того, щоб я зрозумів зміст.  

Я можу розуміти запитання та інструкції і слідувати коротким простим 

інструкціям.  

Я можу розуміти числа, ціни та час. 

 

 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання 

іноземних мов 

Англійська мова 

Британська Рада 

Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо 

https://www.teachingenglish.org.uk/resources 

Путівник із дистанційного навчання 

https://tinyurl.com/ydgtesyo 

Публікація «Інновації в освіті: дистанційне навчання 

https://tinyurl.com/y8kqp5qz 

Навчальний відео серіал Word on the street (рівень В1, В2) 

https://tinyurl.com/yc44nndh 

Аудіо серіал Big City Small World (рівень В1) 

https://tinyurl.com/rlgq7j2 

Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills 

Граматичний практикум 

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar 

Лексичний практикум 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary 

Express Publishing 

Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, формувальне 

оцінювання 

https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room 

https://www.teachingenglish.org.uk/resources
https://tinyurl.com/ydgtesyo
https://tinyurl.com/y8kqp5qz
https://tinyurl.com/yc44nndh
https://tinyurl.com/rlgq7j2
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary
https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room


Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо 

записи, портфоліо та багато іншого 

https://tinyurl.com/y9dk9nca 

Linguist – Cambridge University Press – MMPublications 

Дистанційне навчання (1 – 4 класи):  

Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV 

Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB 

Kid’s Box https://bit.ly/2RXm93H 

Дистанційне навчання (5 – 9 класи): 

Eyes Open https://bit.ly/2zmAS1R 

Think https://bit.ly/3brzFVe 

Prepare https://bit.ly/2wXqdK4 

Безкоштовний інтерактивний додаток, аудіо, додаткові ресурси, підручники, 

книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraine 

https://tinyurl.com/y77lj6me 

Методичні поради, посилання на платформи для організації дистанційного 

навчання та інше: 

Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel  

Kahoot https://tinyurl.com/y9x5n54z  

Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7 

Використання візуальних елементів 

https://tinyurl.com/y8gkyof9 

Дія та взаємодія – важливі складники дистанційного навчання у початковій школі 

https://tinyurl.com/ybhj8jqs 

Відеоуроки Smart Junior for Ukraine для учнів 1-3 класів 

https://tinyurl.com/ybdmk5qv 

Oxford University Press 

Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що вони 

знають 

https://tinyurl.com/y7fnqnek 

Адаптивне тестування у вивченні англійської мови 

https://tinyurl.com/y7vn7g66 

Оцінювання глобальних умінь 

https://tinyurl.com/y74fcmzz 

Створення тестів для підлітків 

https://tinyurl.com/y98koce9 

Pearson Ukraine 

Ресурси для вчителів 

https://tinyurl.com/yaz5mcch 

Ресурси для учнів 

https://tinyurl.com/y79lec3u 

https://tinyurl.com/y9dk9nca
https://bit.ly/2xGdCeV
https://bit.ly/3eH0HtB
https://bit.ly/2RXm93H
https://bit.ly/2zmAS1R
https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/secondary/think?utm_source=wobl&utm_medium=blog&utm_content=woblcontent&utm_campaign=supportingeveryteacher
https://bit.ly/3brzFVe?fbclid=IwAR08q9N2vrYEXJ_4vi1ZsX1wsgZUn-qabM43DlvIE_lnA_nWcySsu--ezSQ
https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/prepare-2nd-edition?utm_source=wobl&utm_medium=blog&utm_content=woblcontent&utm_campaign=supportingeveryteacher
https://bit.ly/2wXqdK4
https://tinyurl.com/y77lj6me
https://tinyurl.com/y8yl7oel
https://tinyurl.com/y9x5n54z
https://tinyurl.com/yd5n42a7
https://tinyurl.com/y8gkyof9
https://tinyurl.com/ybhj8jqs
https://tinyurl.com/ybdmk5qv
https://tinyurl.com/y7fnqnek
https://tinyurl.com/y7vn7g66
https://tinyurl.com/y74fcmzz
https://tinyurl.com/y98koce9
https://tinyurl.com/yaz5mcch
https://tinyurl.com/y79lec3u


Освітній проект: уроки наживо 

https://tinyurl.com/y9cvmmxx 

 

 

 

Німецька мова 

 

Для учнів 

Дитячий Університет для дітей віком від 8 до 12 років, де вони мають можливість 

навчатися за трьома напрямами: людина, природа, техніка, а також вивчати 

німецьку мову 

https://tinyurl.com/y7p7w6sn  

Онлайн-університет JuniorUni для учнів від 12 до 14 років  

https://tinyurl.com/yamzdemt  

Безкоштовна комп'ютерна гра для учнів віком від 8 до 12 років, яка мотивує їх до 

вивчення іноземних мов, водночас, допомагає оцінити навчальні досягнення учнів 

https://tinyurl.com/ycfap3vw  

Місто слів. Навчальний додаток для опанування лексики рівня A1/A2  

https://tinyurl.com/h2tcz7w  

10 навчальних розділів для опрацювання лексики та граматичних структур на 

повсякденні теми 

https://tinyurl.com/y9ne2nkk  

Казки з усього світу  

https://tinyurl.com/y78hfalz  

Матеріали для навчання, цікаві ідеї для занять, актуальні теми з методики та 

дидактики німецької мови  

https://tinyurl.com/yba2l3c5  

Онлайн платформа Goethe-Institut «Німецька в початковій школі»: добірка 

матеріалів, які можна використовувати, щоб зробити уроки веселими та 

різноманітними 

https://tinyurl.com/y9srcdx7  

Проєкт «Lautstark»: різноманітні дидактичні матеріали до теми «Популярна 

музика із Німеччини»  

https://tinyurl.com/ycmrcrfd  

Художні фільми або відеоролики для мотивації учнів у процесі навчання 

https://tinyurl.com/y7laq7l4  

Дидактичні матеріали з літератури  

https://tinyurl.com/yc4993cf  

Французька мова 

Основні інтернет-ресурси з французької мови для різних категорій користувачів, 

зосереджені на одній платформі 

https://tinyurl.com/y9cvmmxx
https://tinyurl.com/y7p7w6sn
https://tinyurl.com/yamzdemt
https://tinyurl.com/ycfap3vw
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://tinyurl.com/h2tcz7w
https://tinyurl.com/y9ne2nkk
https://tinyurl.com/y78hfalz
https://tinyurl.com/yba2l3c5
https://tinyurl.com/y9srcdx7
https://tinyurl.com/ycmrcrfd
https://tinyurl.com/y7laq7l4
https://tinyurl.com/yc4993cf


https://kit-francais.glideapp.io/ 

Базовий інтернет-ресурс з французької мови для батьків 

https://tinyurl.com/yazfnkcu  

Базовий інтернет-ресурс для вчителів французької мови 

https://tinyurl.com/y9vvjahb  

Базовий інтернет-ресурс для учнів, навчальний додаток 

https://tinyurl.com/y88q3zv2  

Безкоштовні онлайн тести для перевірки рівня володіння французькою мовою  

https://tinyurl.com/ydgg4g2t  

https://tinyurl.com/y9sclmem  

https://tinyurl.com/yc4a9ehu  

Додатки для вивчення французької мови 

https://www.lingozing.com/fr/ 

https://babadum.com/ 

Французька мова для вчителів і учнів 

https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner  

Безкоштовний навчальний кібержурнал для вивчення французької мови в режимі 

онлайн 

https://tinyurl.com/ybxslzms  

https://tinyurl.com/ybgtd3ow  

https://tinyurl.com/y7xftroq  

https://espacevirtuel.emdl.fr/ 

IFprofsUkraine – соціальна мережа професійного типу, яка об’єднує 

франкомовних освітян України  

https://ua.ifprofs.org/ 

https://tinyurl.com/y9lzo6hy  

https://enseigner.tv5monde.com/  

Навчальні матеріали для вчителів французької мови, з використанням актуальних 

подій у Франції та світі 

https://tinyurl.com/ybxslzms  

https://tinyurl.com/ybgtd3ow  

https://espacevirtuel.emdl.fr/ 

PROFLE+ – навчальна онлайн платформа для вчителів французької мови 

https://www.ciep.fr/formation/profle-plus 

http://www.cned.fr/inscription/8PFLEDIX 
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