
Звіт про роботу методичного об’єднання учителів іноземних мов у 
2018-2019 навчальному році 

У 2018-2019 навчальному році методичне об’єднання працювало над        
впровадженням нової проблемою школи і майбутніми вимогами до        
застосування компетентнісного підходу до навчання іноземної мови в        
контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним        
стандартом базової і повної загальної середньої освіти.  

Основний зміст діяльності з навчання іноземної мови було зосереджено 
на збалансованому виконанні наступних вимог: 

1. Робота над втіленням положень НУШ. 
2. Пріоритети комунікативної мети у навчанні. 
3. Компетентнісний підхід до формування змісту іншомовної освіти. 
4. Діяльнісний характер навчання. 
5. Диференційований підхід до навчального матеріалу з урахуванням       

особистісних якостей учнів та ін. 
Протягом навчального року проведено засідання методичного      

об’єднання, на яких розглянуто усі заплановані питання, позачергові        
засідання (організація співпраці з волонтером Корпусу Миру Ваче Ісаньясом,         
з нагоди проведення Тижня іноземних мов і зарубіжної літератури,         
організація роботи літнього мовного табору). 

Згідно з наказом по школі, проведено шкільну олімпіаду. Оформлено         
звіт та заявку на участь команди школи у міській олімпіаді (Ніколаюк Г.В.). 

Результати виступу команди школи на міській олімпіаді 

Учителі англійської мови не змогли долучитися до організації написання         
науково-пошукових робіт. Проте робота учня сьомого класу Гринціва М.         
(польська мова, уч. Романишин В.М.) порадувала своєю глибиною і подачею.  

У листопаді 2018р. учителі м/о провели ряд зустрічей волонтера         
Корпусу Миру Ваче Ісаніянса з учнями школи у формі інтерактивних          
комунікативних уроків. Учні мали нагоду поспілкуватися з носієм мови,         
переконатися у своїх навичках авдіювання та говоріння. 

З 4 по 13 березня проходив Тиждень іноземних мов і зарубіжної           
літератури. Заходи, проведені протягом Тижня, були насиченими,       

1. Яремчак Ю. 8-М кл. І місце Уч. Дробиняк М.І. 

2. Вісьтак Ю. 8-М кл. ІІ місце Уч. Ніколаюк Г.В. 

3. Корч Я. (англ. м.) 9-А кл. ІІ місце Уч. Дробиняк М.І. 

4. Даниляк А. (англ. м.)  9-А кл. ІІІ місце Уч. Дробиняк М.І.  

5. Іванюк А. (англ. м.) 10-М кл. ІІІ місце Уч. Чайківська Л.С. 

6. Кормило А. (англ. м ) 11-М кл ІІІ місце Уч. Томіщак І.М. 



креативними, пізнавальними і викликали зацікавленість учнів. Події Тижня        
висвітлено на сайті школи.   

Учителі методичного об’єднання організували роботу літнього мовного        
табору на базі 5-7 класів (01.06-14.06). До роботи у таборі залучали           
волонтерів з 8 класів. Кількість учасників табору 115 учнів.  

Звіт про роботу літнього мовного табору оформлено у методичну папку          
(Гев’юк С.В.). Робота табору висвітлювалась інформативними публікаціями       
у соціальних мережах та на сайті школи (фотозвіти, дописи, презентація          
(Романишин В.М.)). 

Члени методичного об’єднання брали активну участь у всіх заходах, які           
проводилися ММК (у т.ч. за участю методистів Pearson (Longman) та          
ЛОІППО). Учасники отримали сертифікати. 

Члени м/о беруть активну участь у вебінарах, які проводяться         
автентичними видавництвами, про що свідчать сертифікати. 

У 2018р. учителі Гаргас Н.І., Романів Н.П., Чайківська Л.С. Дробиняк М.І.,           
Ніколаюк Г.В., Томіщак І. М. пройшли курси перепідготовки вчителів, які          
працюватимуть у першому класі НУШ (очна частина). Перепідготовку було         
завершено on-line курсом і заліком, про що свідчать сертифікати. У          
2018-2019 навчальному році чергову атестацію пройшли Дробиняк М.І.,        
Ніколаюк Г.В. і Томіщак І.М.  

Протягом навчального року проводився контроль за станом перевірки        
робочих і контрольних зошитів. Оформлено відповідні накази. 

Недоліки у роботі методичного об’єднання 
1. Послаблення видавничої діяльності. 
2. Недостатня активність учителів щодо залучення учнів до участі в         

інтерактивних конкурсах. 
3. Послаблення організації написання учнями науково-дослідних робіт з       

англійської мови. 
Голова м/о: Ніколаюк Г.В. 

 
 

 

 

 


