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Порядок денний 

1.  Консультації з обдарованими учнями, підготовка до участі у Всеукраїнських конкурсах 

“Орлятко”, “Гринвіч”, “Best in English”. Підготовка до І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з іноземних мов. Опрацювання рекомендацій з підготовки учнів до олімпіад. 

Підготовка та проведення другого етапу олімпіади з англійської мови . Опрацювання новинок 

методичної літератури, інтернет – ресурсів. 

Доповідає Н.В. Лоза 

2. Про підсумки проведення І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови та 

підготовка до участі у ІІ-ІІІ етапах олімпіад. 

Доповідає Н.В. Лоза 

3. Про проведення атестації вчителів англійської мови. Про проведення Декади іноземних мов та 

Дня факультету. 

 

Доповідає Н.В. Лоза 

4. Про визначення критеріїв оцінювання сесій у форматі ЗНО з англійської, франзузької та німецької 

мов за 200-бальною шкалою.  

Доповідає Н.В. Лоза, М.Я. Мирошник, І.І. Іванець 

СЛУХАЛИ: 

Н.В. Лозу, голову засідання метод об’єднання вчителів іноземних мов, яка обговорила 

важливість консультацій з обдарованими учнями, підготовка до участі у Всеукраїнських конкурсах 

“Орлятко”, “Гринвіч”, “Best in English”, “Галлус”; підготовку до ІІ туру Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з іноземних мов. Представила рекомендації з підготовки учнів до олімпіад. Підготовка та 

проведення другого етапу олімпіади з англійської мови . Наголосила на опрацюванні новинок 

методичної літератури, інтернет – ресурсів. 

Підвела підсумки проведення І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови та 

підготовка до участі у ІІ-ІІІ етапах олімпіад. 

Виступила із положенням про проведення атестації вчителів англійської мови та про 

проведення Декади іноземних мов та Дня факультету. 

Про визначення критеріїв оцінювання сесій у форматі ЗНО з англійської мови. 



СЛУХАЛИ: 

М.Я. Мирошник про визначення критеріїв оцінювання сесій у форматі ЗНО з франзузької мови. 

СЛУХАЛИ: 

І.І. Іванець про визначення критеріїв оцінювання сесій у форматі ЗНО з німецької мови. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Дотримуватися плану проведення декади та дня факультету. 

2. Створити план роботи із обдарованими учнями та підготовки до олімпіад. 

3. Популяризувати участь учнів у конкурсах та проєктах. 

4. Дотримуватися наступних критеріїв при оцінюванні сесій з англійської мови за 200-бальною 

шкалою: 5 клас -20 балів, 6 клас – 30 балів, 7 клас – 90 балів. Факультет англійська мова і 

правознавство: 8 клас – 120 балів, 9 клас – 130 балів, 10 та 11 клас – 200 балів. Факультет історія і 

правознавство: 8 клас – 100 балів, 9 клас – 110 балів, 10 клас – 150 балів, 11 клас – 200 балів; з 

французької та німецької мов: факультет англійська мова і правознавство – 9 клас – 135 балів, 

10 клас – 165 балів. 

 

Голова засідання                      Н. В. Лоза 

Секретар                                   Т. М. Вавріна      


