
Проблеми, над якими працює НМЦ вчителів англійської мови «Лінгва» в 

2018-2019 навчальному році 

1. Забезпечення впровадження нового державного стандарту в 1 класі 

НУШ, початковій, середній та старшій школі. 

2. Створення умов для підвищення навчального рівня учнів та 

професійного рівня вчителів. 

Завдання, над якими працює НМЦ вчителів англійської мови «Лінгва» в 

2018-2019 навчальному році 

1. Розглянути новий закон «Про освіту»(2018р.),новий Держстандарт 

початкової освіти та оновлені програми для НУШ з іноземних мов, які 

фокусуються саме на конкретних комунікативних вміннях. 

2. Процес навчання направити на оволодіння усними (аудіювання, 

говоріння) і письмовими (читання, письмо) формами спілкування. 

3.   На уроках застосовувати різні інноваційні навчальні технології. 

Здійснювати індивідуальний підхід у навчанні іноземної мови. 

4.  Розглянути результати ЗНО 2018р. і знайти шляхи вирішення 

проблем. Направити процес навчання в старших класах на підготовку до 

здачі ДПА та ЗНО. 

5. Сприяти розвитку мовленнєвих компетентностей початкової, базової 

та повної загальноосвітньої школи шляхом використання ресурсів 

Британської Ради. 

6. Надати соціокультурну спрямованість процесу навчання. 

7.  Приділяти увагу викладанню німецької та французької мови як 

другої іноземної мови відповідно Держстандарту і вивченню другої 

іноземної мови в класах з поглибленим вивченням англійської мови. 

8. Провести заходи в рамках проголошеного «року французької мови». 

9. Вчителям систематично працювати над підвищенням рівня своєї  

підготовки та брати участь у міжнародних проектах. 

10. Розвивати творчі та інтелектуальні здібності учнів через 

залучення їх до участі в олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах, 

Міжнародних проектах.  



План роботи НМЦ «ЛІНГВА» на 2018-2019 навчальний рік 

Засідання № 1 

1. Розглянути новий закон «Про освіту»(2018р.)нормативні 

документи Міністерства освіти і науки України, вивчення нового 

Держстандарту початкової,  базової та середньої освіти, викладання 

іноземної мови в новому навчальному році. 

2. Розглянути план роботи ресурсного центру Британської Ради на 

2018-2019 навч. рік  

3. Вивчити правила заповнення шкільної документації та 

розглянути календарні плани на 1 семестр. 

4. Розглянути питання про критерії оцінювання знань учнів. 

5.  Організація гурткової, індивідуальної роботи і роботи з 

обдарованими дітьми в новому навчальному році. 

6. Організація та проведення року французької мови в школі. 

7.  Аналіз роботи НМЦ «Лінгва» за 2017-2018 навч. рік. Розглянути 

результати ЗНО 2018р. і шляхи вирішення проблем.  

8. Про підготовку до першого туру олімпіади любителів іноземних 

мов. 

Засідання № 2 

1. Робота з обдарованими учнями і створення комфортної 

психологічної атмосфери на уроці. 

2. Підведення підсумків I туру і підготовка до II туру олімпіади з 

англійської мови. 

3. Про роботу з молодими фахівцями. 

4. Про новинки методичної літератури з іноземних мов. 
5. Підготовка до проведення року французької мови в школі. Про участь 

у конкурсах «Орлятко», «Галлус» та «Гринвіч». 

Засідання № 3 

1. Про навантаження вчителів іноземної мови на II семестр 2018-2019 

навч. року і календарне планування. 

2. Про стан роботи з обдарованими учнями, а також з учнями, які 

потребують додаткової уваги, та підведення підсумків II туру 

олімпіади з англійської мови. 

3. Про організацію повторення навчального матеріалу й завдання з 

підготовки до ДПА та ЗНО в 2018-2019 навч. році. 

4. Про хід проведення заходів в рамках року французької мови в школі. 



Засідання № 4 

1. Про розвиток мотивованого навчання англійській мові учнів 

середньої та старшої школи. 

2. Про методику стимулювання навчальної діяльності на уроках 

англійської мови в початковій школі. 

3. Про методи ліквідації прогалин у знаннях учнів. 

4. Про підготовку учнів до ДПА та ЗНО. 

5.Обзор методичних посібників та новинок педагогічної літератури. 

6. Про поповнення методичного банку НМЦ презентаціями, відеоуроками за 

темами. 

Засідання № 5 

1. Про попереднє навантаження вчителів іноземної мови на 2019-2020 

навчальний рік. 

2. Затвердження матеріалу до ДПА з англійської мови. 

3. Знайомство з нормативно-правовими документами з організації 

навчальної практики, екскурсій і закінчення навчального року. 

4.  Підсумки проведення року франузької мови у школі. 

5. Підведення підсумків роботи НМЦ Лінгва у 2018-2019 навч. році. 

 


