
Звіт 

 методичного об’єднання 

 вчителів іноземної мови  

Косівського ліцею імені Ігоря Пелипейка 

  

У 2017-2018 н. р. вчителі методичного об’єднання іноземних мов працювали 

над вдосконаленням форм та методів викладання іноземної мови  у рамках 

нового Державного стандарту освіти та методичної теми  

« Вдосконалення методів і прийомів навчання з метою підвищення якості знань 

учнів ». 

Вищеназваній методичній темі були підпорядковані і самоосвітні теми вчителів 

іноземних мов: 

Бієвська Л. Б. – « Використання краєзнавчого матеріалу на уроках німцької 

мови » 

Волинюк О. Д. – « Розвиток креативності учнів у процесі вивчення англійської 

мови » 

Чайовська З. Ю. – « Формування та розвиток комунікативної компетентності 

учнів » 

Бович О. М. – « Формування та розвиток комунікативної компетентності учнів 

через оволодіння ними мовними засобами писемного мовлення » 

Барчук Л. В. – « Формування навичок писемного мовлення учнів середньої 

школи » 

Впродовж навчального року вчителі іноземних мов знайомилися з основними 

теоретичними друкованими матеріалами щодо викладання іноземних мов та 

обговорювали питання роботи методичного об’єднання: 

 Затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі 

методичного об’єднання; 

 Концептуальні засади реформування середньої освіти « Нова українська 

школа »; 



 Програми для загальноосвітніх  шкіл зі змінами; 

 « Прийоми роботи з обдарованими двтьми ( за С. Вайнбреннером ) »; 

 Методи планування і проведення сучасного уроку; 

 Проектна методика на уроках iноземної мови; 

 Проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів 

методичного об'єднання за підсумками навчального року. 

 
Вчителі іноземних мов Косівського ліцею імені Ігор Пелипейка на протязі 

всього навчального року приділяли велику увагу розвитку навичок 

іншомовного спілкування . Результатом цієї роботи стали певні методичні 

надбання і практичні заняття. 

Вчитель німецької мови Бієвська Л. Б. уклала календарне планування уроків 

німецької мови як  другої іноземної за оновленими навчальними програмами з 

іноземних мов для 5-9  та 10-11 класів. 

Вчитель англійської мови Волинюк О. Д. працювала над створенням  творчого 

портфоліо з ученицею 11 класу Кульчак І., яка є також призером ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з англійськї мови. 

Вчителі англійської мови Чайковська З. Ю.,  Бович О. М. в рамках тижня 

початкової освіти  провели з учнями 3 та 4 класу чудове свято англійської мови 

« Colourful Party ». 

 



 

 
 



 
 

 



 



 
 



 



 
Приділяючи велику увагу розвитку навчальних компетентностей учнів , вчиелі 

іноземної мови розвивали також креативність учнів, вміння використовувати 

іноземну мову як засіб для вираження своїх думок, своєї позиції у вирішенні 

певних життєвих ситуацій. 

Цьому сприяло використання проектної технології в роботі вчителів іноземної 

мови. 

Вчитель німецької мови Бієвська Л. Б. разом із вчителем хімії Фокшей І. І. 

провели відкритий інтегрований урок-захист проекту « Вода – джерело життя ».  

Метою даного проекту було обговорення з учнями теми « Що є вода для 

нашого життя ». В результаті роботи над проектом учні разом із вчителями 

уклали буклет, в якому розмістили інформацію про водні джерела Косова, а 

також вказали на необхідність збереження чистоти цих джерел. 

 









 
 

 



 

 

Розвиток креативності учнів на уроках англійської  мови. 

Учитель – взірець для учня,  

а учень – зерно знань учителя. 

Уже стало доброю традицією на кінець навчального року проводити творчі 

презентації учнів в рамках уроків контролю мовлення. 

Вчитель англійської мови Волинюк О. Д. запропонувала в цьому році учням 7 

класу тему проекту « It’s me… ». Учні могли розказати про себе, 

використовуючи лексику з різних тем, що вивчалися протягом ІІ семестру, 

зокрема, « Спорт », « Їжа », « Уподобання та розваги », « Подорожі ». 

Це було справді цікаво, дуже креативно та, навіть, трохи феєрично. Учні 

показали не тільки глибокі знання з англійської мови, а й відчули себе 

щасливими, впевненими, знаючими, уміючими, з бажанням удосконалюватися, 

а, отже, вчитися. 

A LITTLE PROGRESS EVERY DAY 

ADDS UP TO BIG RESULTS 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Учні 8 класу разом із вчителем Чайковською З. Ю. працювали над міні-

проектами з теми « Засоби масової інформації » 

 





 
Мовний табір. 

З 29 по 31 травня  2018 року у Косівському ліцеї імені Ігоря Пелипейка  

вчителями англійської мови Волинюк О, Д. та німецької мови Бієвською Л. Б. 

було організовано роботу мовного табору. Мета: зацікавити учнів до 



використання іноземної мови в повсякденному житті та розширити світогляд 

учнів. 

В рамках роботи табору учні працювали над темою: « Відвідування музею ». 

Тема була вибрана не випадково. Адже Косів активно розвивається як 

туристичний центр Гуцульщини. Тому учні мали можливість відвідати 

Косівську етногалерею , а також вчитися розповідати про культурну спадщину 

рідного краю іноземною мовою ( англійською та німецькою ).   

 
 

 







































 



У наступному навчальному році робота вчителів іноземної мови буде 

спрямована на подальше впровадження ефективних методів роботи, які 

сприятимуть якісному оволодінню навичками іноземної мови та практичному її 

застосуванню. 

 

 


