
Звіт про роботу методичного об’єднання учителів іноземних мов у 
2019-2020 навчальному році 

У 2019-2020 навчальному році методичне об’єднання працювало над        
реалізацією науково-методичної проблеми ліцею 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. Формування особистості в процесі соціалізації на уроках іноземної 

мови. 
3. Пріоритети комунікативної мети у навчанні. 
4. Компетентнісний підхід до формування змісту іншомовної освіти. 
5. Діяльнісний характер навчання. 
6. 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 роботи на період впровадження карантину). Варто        
відзначити активну участь учителів іноземних мов у проведенні тренінгу         
Lions Quest (програми для розвитку особистих та соціальних компетенцій         
учнів). Вчителі Романів Н. П. і Гаргас Н.І. очолювали творчу групу по            
підготовці та проведенню засідання педагогічної ради (31.10.2019). Під час         
проведення тижня педагогічної майстерності вчителі, що атестувалися в 2020         
році (Комар Л. М. і Романів Н. П.) провели майстер-класи, представивши свої            
методичні розробки (створення лепбуків і метод проектів та соціалізація         
підлітків через рольові та ділові ігри). 

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 

1. Возняк Л. 8-Б кл. ІІІ місце Уч. Томіщак І.М. 

2. Кахновець А. 8-М кл. ІІІ місце Уч. Романів Н.П. 

3. Вісьтак Ю. 9-М кл. ІІІ місце Уч. Ніколаюк Г.В. 

4. Харів М.  9-М кл. ІІІ місце Уч. Дробиняк М.І.  

5. Яремчак Ю. 9-М кл. ІІ місце Уч. Дробиняк М.І. 

6. Корч Я. 10-М кл ІІІ місце Уч. Мороз Ю.М. 



 
Учителі англійської мови не змогли долучитися до організації захисту         

науково-пошукових робіт через карантинні обмеження. Матеріали,      
напрацьовані учнями і їх наставниками, заплановано удосконалити і        
завершити у прийдешньому навчальному році. 

24.012020р. учителі Романів Н.П. і Томіщак І.М. з учнями 3-А класу           
провели виховний захід «Winter Party». Учні мали нагоду продемонструвати         
свої навички володіння англійською мовою. 

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 2019-2020 навчальному році чергову атестацію пройшли Комар Л.М. і          
Романів Н.П.  

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

Усі вчителі методичного об’єднання активно включилися до проведення        
онлайн навчання, опанувавши необхідні навички роботи з ІКТ. Учитель         
Романишин В.М. провела онлайн навчання для вчителів міста, до якого          
доєдналися вчителі ліцею, по створенню завдань для дистанційного навчання         
з використанням різноманітних навчальних ресурсів.  

Голова м/о: Ніколаюк Г.В. 
 


