
 
Пілотнии  проект з іноземних мов 
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Мета проекту: надати методичну підтримку вчителям та організувати 

пілотування матеріалів для вивчення іноземної мови в загальноосвітніх 

та спеціалізованих навчальних закладах в рамках підготовки до Реформи 

освіти 2018 року «Нова українська школа». 

 

Опис: Пілотний проект реалізується за ініціативи Міністерства освіти і 

науки України в партнерстві з Британською Радою, Гете Інститутом та 

посольством Франції в Україні. Проект запроваджується в рамках 

підготовки до Реформи освіти 2018 «Нова українська школа». 

Пілотування проводиться в 100 школах України за підтримки 

Британської Ради, Гете Інституту, посольства Франції в Україні та 

передбачає методичну підготовку вчителів іноземної мови, а також 

апробацію нових матеріалів з вивчення іноземної мови.  

 

Проект з англійської мови реалізується Британською Радою в Україні у 

партнерстві з Cambridge University Press та Cambridge English Language 

Assessment.  

Тривалість проекту: 1 академічний рік 2017-2018 (серпень 2017-червень 

2018).  



Основні етапи реалізації пілотного проекту з англійської мови 

 

 

 

Eтап 1: установчі тренінги 

•Підготовка вчителів до пілотування 
матеріалів.  

•Британська Рада, спільно з Cambridge 
University Press, Cambridge English Language 
Assessment, "агентами змін" та іншими 
організовують очні установчі тренінги для 
вчителів шкіл, які беруть участь в пілотному 
проекті.  

•Під час тренінгів вчителям проводитимуться 
воркшопи з методики викладання англійської 
мови, а також будуть представлені матеріали 
для пілотування в першому класі від 
Cambridge University Press та MM Publications. 

•6 днів тренінгів (18-23 серпня 2017 року) 

•Локація: м. Біла Церква 

•Забезпечення проїзду та проживання: 
Британська Рада в Україні 

•Під час тренінгів вчителі отримають НМК 
відповідних видавництв для використання під 
час пілотного проекту (книга для вчителя, 
аудіо диск, примірники книг для учня, 
робочий зошит та флешкарти).  

Етап 2: забезпечення 
матеріалами 

•З 1 вересня 2017 року починається 
пілотування навчальних матеріалів в 100 
школах України. Матеріали надаються 
видавництвами Cambridge University Press та 
MM Publications.  

•Матеріали будуть забезпечені та поставлені 
на департаменти освіти до 25 серпня 2017 
року для подальшого розповсюдження в 
регіоні.  

•Матеріали надсилатимуться за рахунок 
видавництв Cambridge University Press та MM 
Publications. Забезпечення матеріалів 
передбачає надання комплекту підручників 
(книга для учня+робочий зошит) для кожного 
учня в тих класах, які беруть участь в 
пілотному проекті.  

•Кожен вчитель буде забезпечений повним 
НМК під час установчих тренінгів 18-23 серпня 
2017 року. 

•Пілотування матеріалів проводитиметься 
протягом всього навчального року 2017-2018.  

•Пілотування матеріалів не передбачає зміну 
підручника протягом 2017-2018 навчального 
року. 

Етап 3: онлайн курс 

•Проходження вчителями, які пілотують 
матеріали, 20-годинного онлайн курсу з 
методики викладання англійської мови в 
молодшій школі.  

•Онлайн курс заплановано на вересень-жовтень 
2017 року (15 вересня-31 жовтня) та надається 
Cambridge University Press, Cambridge English 
Language Assessment. Онлайн курс має бути 
пройдений кожним вчителем, який бере участь 
в пілотному проекті.  

•Представниками Cambridge University Press, 
Cambridge English Language Assessment буде 
наданий індивідуальний код доступу до 
платформи для кожного вчителя. 

•Інформування вчителів щодо проходження 
онлайн курсу буде здійснюватись через 
електронну пошту.  

•По завершенні курсу, вчителі отримають 
сертифікат про проходження даного онлайн 
курсу.  

•Для успішного проходження онлайн курсу 
департаментам освіти необхідно забезпечити 
вчителям доступ до комп’ютера та швидкісного 
інтернету в школі або в іншому закладі, який 
дозволить їм проходити курс тривалістю не 
менше, ніж 20 годин. 

 



 

 

Фінальний графік з датами та числами буде надано після підписання Меморандуму про Співпрацю між Міністерством освіти та науки України, 

Британською Радою, Cambridge University Press, Cambridge English Language Assessment. 

Eтап 4: очні тренінги 

• Очні тренінги для вчителів в 
середині навчального процесу, які 
заплановано на січень-лютий 2018 
року та надаються Британською 
Радою, Cambridge University Press, 
Cambridge English Language 
Assessment. 

• Під час тренінгів вчителі матимуть 
змогу поглибити свої знання та 
професійні навички з викладання 
іноземної мови, а також надати 
зворотній зв’язок та отримати 
консультації в ході пілотування 
матеріалів в школі.  

• Орієнтовна тривалість тренінгів: 1-2 
дні.  

• Орієнтовне місце проведення 
тренінгів для вчителів – м. Київ.  

 

 

 

 

Етап 5: підведення підсумків 

• Підведення підсумків у формі 
фінальних очних тренінгів для 
вчителів наприкінці навчального 
року 2017-2018. 

•  Тренінги заплановано на травень-
червень 2018.  

• Орієнтовна тривалість тренінгів: 1-2 
дні.  

• Орієнтовне місце проведення 
тренінгів для вчителів – м. Київ. Під 
час тренінгів буде підведено 
підсумки та наданий зворотній 
зв’язок з приводу проекту та 
пілотування матеріалів.  

• Тренінги проводитимуться 
Британською Радою, Cambridge 
University Press, Cambridge English 
Language Assessment. 

Моніторинг та зворотній зв'язок 

• Впродовж всього терміну проекту 
проводитиметься збір та аналіз 
інформації щодо успішності 
запровадження нових стандартів 
викладання іноземної мови в 
молодшій школі.  

• Збір інформації буде організовано у 
формі опитувань, особистих 
інтерв’ю вчителів,  а також 
відвідування уроків з метою 
отримання зворотнього зв’язку та 
допомоги вчителям, які пілотують 
матеріали в першому класі 
молодшої школи.  

• Збір інформації буде організовано 
Британською Радою, Cambridge 
University Press, Cambridge English 
Language Assessment, за підтримки 
Міністерства освіти і науки України 
та департаментів освіти кожного 
регіону.  

 


