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Виклик 1 - Профільність шкіл
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Англомовні ресурсні центри Британської Ради

•Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської

міської ради Донецької області;

•КЗ «Билбасівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради

Донецької області;

•Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Волноваської районної ради Донецької

області;

•Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вугледарської міської ради Донецької

області;

•Добропільський навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з

поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад» Добропільської

міської ради Донецької області;

•Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13 Костянтинівської міської

ради Донецької області;

•Комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької

області»;

•Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Мирноградської

міської ради Донецької області;

•Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області;

•Соледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської

мови Бахмутської районної ради Донецької області.



Англомовні ресурсні центри Британської Ради

З листопада поточного року, Ресурсні центри запрацюють ще у 6 осередках області:

•Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради

Донецької області;

•Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Краматорської міської ради

Донецької області;

•Лиманська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 4 Лиманської міської ради

Донецької області;

•Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Слов'янської міської ради

Донецької області;

•Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням

іноземних мов Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької

області;

•Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Миколаївської

міської ради Слов'янського району Донецької області.



Виклик 2 - фахова підготовка вчителів англійської 
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Виклик 2 - фахова підготовка вчителів англійської мови, які 

викладають у випускних класах та готують учнів до складання ЗНО



Виклик 3 – професійна підтримка вчителів, які 

викладають у 9-11 класах 

закладів загальної середньої освіти області 
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Виклик 4 – низький рівень застосування навичок володіння 

іноземною мовою

• Укладено договір про співпрацю волонтерів Корпусу Миру в Україні –

носіїв мови – із закладами загальної середньої освіти області щодо

проведення онлайн-конференцій, спільних проектів, обміну досвідом

викладання англійської мови як другої іноземної, що розпочне

реалізацію 1 листопада 2019 року.
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Методичні рекомендації

Для районних (міських) методичних служб:

1. Забезпечити методичну допомогу в організації та реалізації

вчителями систематичної роботи одинадцятикласників із тестовими

завданнями різної форми над мовними темами, передбаченими

програмою ЗНО, зокрема над тими, що виявляють прогалини в знаннях

учнів.

2. Забезпечити супровід організації та проведення цієї системи роботи.



Методичні рекомендації

.

Для вчителів, які викладають англійську мову в 11 класі:
1. З'ясувати проблемні теми, типові помилки, допущені під час виконання учнями пробних

тестових завдань, написання творчого завдання.

2. Організувати систему роботи одинадцятикласників із тестовими завданнями різної форми над

мовними темами, передбаченими програмою ЗНО; приділяти належну увагу використанню вправ,

спрямованих на формування в учнів здатності використання граматичних структур, що вивчаються,

в усному мовленні, що значно підвищить якість письмового виконання завдань;навчити школярів

алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, визначення типових помилок і рекомендацій

щодо їх усунення.

3. Опанувати навички виконання тестових завдань різними методами (довільним, відкиданням),

алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, визначенням типових помилок і

рекомендаціями щодо їх усунення.

4. Організувати самоосвітню діяльність учнів з англійської мови шляхом виконання тестових

завдань, управлянням у написанні твору-роздуму, листівок та офіційних листів.


