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Питання, що виносилися для обговорення на 

засіданнях методоб’єднання

➢ Вивчення нормативних аспектів організації навчально-

виховного процесу та методичних рекомендацій щодо 

викладання іноземних мов у 2019-2020 н. р.

➢ Погодження календарних планів учителів англійської та 

німецької мови.

➢ Робота з обдарованими учнями та результати 

І. ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з англійської   

та німецької мови.

➢ Сучасні інноваційні технології навчання на уроках

англійської та німецької мови.

➢ Самоосвіта та курси підвищення кваліфікації: які 

обрати?

➢ Про дистанційне навчання та вибір найбільш 

оптимальних засобів такого навчання для іноземних мов.



Сучасні інноваційні технології навчання на уроках

англійської та німецької мови.

Специфіка іноземної мови 

як навчального предмета -

спілкування є не тільки кінцевою

метою навчання, а і засобом її досягнення.

Тому необхідно створювати умови для 

активної спільної діяльності учнів в 

різних навчальних ситуаціях,

використовуючи сучасні інноваційні технології.
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Сучасні інноваційні технології навчання на уроках 

англійської та німецької мови.

як носія інформації і організатора 

навчально-виховної діяльності 

поступово переосмислюється і 

трансформується у роль посередника 

між навчальною аудиторією і світом 

природного засвоєння мови

Роль учителя 



Вчитись легко, коли вчитись цікаво.

Головним завданням навчання іноземної мови є практичне 

опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому 

для здійснення іншомовного спілкування.

Якісна мовна підготовка учнів неможлива без використання 

сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інноваційні 

технології в освіті — це використання інформаційних та 

комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в 

навчанні, робота з навчальними комп’ютерними й 

мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні 

іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі 

Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі 

Інтернет.

Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної

діяльності учнів в різних навчальних ситуаціях. 



Те, що подобається, дитина  робить із задоволенням 

і натхненням, а значить – навчається.

Вчителі іноземної мови  Косівського ліцею імені І. Пелипейка

Бієвська Л. Б., Волинюк О. Д. , Люлька З. Ю., Бович О. М.,

Барчук Л. В. у своїй навчальній діяльності поряд із традиційними 

формами навчання застосовують також інноваційні технології, 

які перш за все сприяють підвищенню мотивації до вивчення 

іноземних мов, урізноманітнюють навчальну діяльність, 

допомагають кожному учню розкрити свій навчальний потенціал. 

Проектна технологія (Бієвська Л. Б., Волинюк О. Д., Люлька З. Ю.), 

навчальна ігрова діяльність у початковій школі (Люлька З. Ю., 

Бович О. М.), створення мультимедійних презентацій

(Бієвська Л. Б., Волинюк О. Д., Бович О. М.), портфоліо учня 

(Бович О. М.), інтерактивне навчання, використання аудіо та 

відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови, використання 

підручників, що мають чітке комунікативне спрямування 

(Волинюк О. Д., Барчук Л. В.) – ці інноваційні 

методи і форми роботи дозволяють вчителям зробити

вивчення іноземних мов захоплюючим і цікавим.



Учні 5-А та 5-Б класів 

(вчителі Барчук Л. В. та Волинюк О. Д.)

навчалися в цьому навчальному році 

за підручниками «Access»



Метод проектів

- це метод в основі якого лежить розвиток

пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь

самостійно конструювати свої знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі, 

критично мислити.



Проектне навчання мотивує та захоплює.
Проект із назвою «Врятуймо довкілля» зробили  та 

презентували на уроці англійської мови учні 10 класу 

(вчитель: Волинюк О. Д.)



Міні-проект «Різдвяна листівка» допомагає учням

вивчити лексику з теми «Weihnachten» легко і цікаво.

Над проектом працювали учні 5-А та 5-Б класів 

(вчитель: Бієвська Л. Б.)



Інтерактивне навчання –

це навчання діалогу , 

під час якого відбувається 

взаємодія учасників педагогічного процесу

з метою взаєморозуміння,

спільного розв’язання навчальних завдань, 

розвитку особистісних якостей учнів. 

Сутність інтерактивного навчання

полягає в активному залученні всіх учнів

до процесу пізнання.



“School Life” ( 10 клас, вчитель О. Д. Волинюк)

«Урок-презентація на 

тему “School Life”– це 

сучасна школа очима 

старшокласників, їхні 

поради вчителям, 

власні розроблені 

правила для учнів, 

думки вголос про те, що 

б вони хотіли змінити у 

закладі. Це їхні погляди 

на своє шкільне 

життя, їхнє ставлення 

до навчання»

О. Волинюк,

уривок із статті 

в «Освітянському 

віснику»



Інтерактивна модель навчання –

полілог, дискусія.



Створення 

власних 

презентацій

«Основною темою для 

обговорення на уроці стала 

школа, її значення у житті 

людини, переваги та 

недоліки навчання. 

Найцікавішим було те, що 

кожен школяр висловлював 

свою думку…»

Я. Сенчук, учениця 10 класу



«Презентація як метод навчання формує в учнів

знання і уміння, а також розвиває мислення, 

самостійність…, полегшує сприймання навчального 

матеріалу… . Отже, мультимедійна 

презентація –це один з ефективних методів 

організації навчання на уроках, потужний педагогічний 

засіб, що виходить за межі традиційної класно-урочної 

системи і багаторазово посилює можливості здійснення 

особистісно-орієнтованого підходу у навчанні. 

Впровадження цієї діяльності дає змогу вчителю … 

сформувати в учнів необхідні навички самостійної роботи з 

сучасними системами, дає змогу водночас використовувати 

різні способи представлення інформації.»

Т. П. Соколовська,

Інститут педагогіки НАПН України



Результатом роботи над проектом «Мій 

улюблений стиль у музиці» стало створення 

власних мультимедійних презентацій ( англійська 

мова, 10 клас, вчитель Бович О. М.)



Портфоліо є не лише сучасною 

ефективною формою оцінювання 

діяльності і особистого зростання 

учнів, але і допомагає вирішувати 

важливу педагогічну задачу: 

формувати вміння вчитися, ставить 

перед собою цілі, планувати і 

організовувати власну діяльність.

Портфоліо учня 1 класу

Портфоліо учня 2 класу.

Портфоліо учня 3 класу. ( Вчитель Бович О. М.)



English Club with Emily Gams

Учні 5-Б класу 

(вчитель 

Волинюк О.Д.)

вдосконалювали 

мовленнєві 

навички з 

англійської мови,

займаючись в 

Англійському клубі 

разом із

волонтеркою 

Емілі Гамс.





Ігрові форми навчання, як жодна інша технологія, 

сприяють використанню різних способів мотивації.

Конфуцій сказав: «Учитель та учень ростуть разом». 

2 клас, вчитель Люлька З. Ю.



3 клас,

вчитель Бович О. М.



Наша гордість

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з англійської та 
німецької мови

Англійська мова

• 1. Кахнікевич Марина (8 клас) – ІІ місце 
(Вчитель:Волинюк О. Д.)

• 2. Бойчук Любов (9 клас) – ІІ місце 
(Вчитель:Волинюк О. Д.)

• 3. Шкрібляк Вікторія (9 клас) – ІІІ місце 
(Вчитель:Волинюк О. Д.)

• 4. Сенчук Яна (10 клас) – І місце 
(Вчитель:Волинюк О. Д.)

• 5. Кумлик Анастасія (10 клас) – ІІІ місце 
(Вчитель:Волинюк О. Д.)

• Лайла Емілія (11 клас) – ІІІ місце 

(Вчитель: Люлька З. Ю.)



Німецька мова

• 1. Бойчук Любов (9 клас) – І місце

(Вчитель: Бієвська Л. Б.)

• 2. Сенчук Яна (10 клас) – І місце 

(Вчитель:Бієвська Л. Б.)



ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з англійської та 

німецької мови

Англійська мова

• 1. Бойчук Любов (9 клас) – V місце 

(Вчитель:Волинюк О. Д.)

• 2. Сенчук Яна (10 клас) – ІІІ місце 

(Вчитель:Волинюк О. Д.)

Німецька мова

• 1. Бойчук Любов (9 клас) – ІІІ місце

(Вчитель: Бієвська Л. Б.)

• 2. Сенчук Яна (10 клас) – ІІ місце 

(Вчитель:Бієвська Л. Б.)



Питання, на які необхідно звернути  увагу під час 

планування роботи МО на 2020-2021 н. р.

➢Про створення такого освітнього середовища, яке б 

мотивувало учнів до вивчення іноземних мов

✓ ефективна   організація    уроку

✓ позаурочна  робота 

✓ участь у конкурсах  і проектах

➢Про компетентнісний підхід у вивченні іноземних мов.

➢Робота з обдарованими учнями, участь у конкурсах та 

проектах.

➢Про можливість використання методів дистанційного 

навчання у вивченні іноземних мов.

➢Самоосвіта вчителя іноземних мов: можливості і ресурси.



➢ Результатом освіченості

людини є її здатність

продовжувати навчатися.
Джон Дьюї

➢ Немає нічого гіршого за 

неуцтво, яке діє.
Іоганн Вольфганг Гете



Використані джерела

➢Використання інноваційних технологій на 

уроках англійської мови (Додала Рачковська

Тетяна Василівна – naurok.com.ua

➢https://sites.google.com/site/harakteristikametod

uproektiv

➢vseosvita.ua/library

https://sites.google.com/site/harakteristikametoduproektiv

