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Тема: «Розвиток комунікативної  

компетенції учнів на уроках 

німецької мови» 

Основною метою своєї педагогічної 

діяльності вважаю  

формування в учнів комунікативної 

компетенції, що означає оволодіння 

мовою як засобом міжкультурного 

спілкування 



Сучасний УЧЕНЬ – це УЧЕНЬ 
ЯКИЙ КРИТИЧНО МИСЛИТЬ: 

Самокритичність 

Відкритість 
до  

інших 
думок 

Проникливість 

Компетентність 

Уміння  
дискутувати 

Незалежність 
мислення 

Допитливість  

Активність 



Мій принцип роботи: 
 динаміка навчання,  

 парні та групові форми роботи,  

 інтерес,  

 постійне висловлювання думок,  

 аналіз інформації,  

 можливості для дискусії, 

 створення на уроці умов, за яких мова стає 

підсвідомим інструментом спілкування, а не 

метою простого заучування!!! 



 

В  роботі використовую  

нетрадиційні, інтерактивні уроки 
 

  

 

 

 

Урок-

КВК 

 

Урок- 
екскурсія 

 

Урок 

телепередача 

 

Урок- 

подорож 

 

Урок -

вікторина 

 



 Педагогічна діяльність 
 У 2017/2018 н.р. – активно разом з учнями проводили заходи в 

рамках Всеукраїнського проекту «2018 рік – рік Німецької мови 
в Україні».(Учнями були створені ряд проектів) 

 Щорічно беру з учнями участь у декаді іноземної мови. 

 У  2018/2019 н.р. в рамках декади проведено: 

- конкурс «Правила хорошого тону»(6-і, 6-а клас); 

- конкурс «Природа та оточуюче середовище» (5-а, 5-і, 5-в класи) 

- відкриті уроки:  

 блок уроків у  8-а – тема «Спорт»(фотозвіт представлений на 
шкільному стенді 2 – го поверху); 

 9-а – тема «Театр і кіно».  

- Позакласна робота з німецької мови є вагомою складовою 
всього навчально-виховного процесу. Вона розкриває низку 
додаткових можливостей як для вчителя, так і для учнів. 

- Приділяю вагому увагу цьому напрямку роботи під час канікул, 
в рамках гурткової роботи (2017/2018).  

 



Тема інтерактивного уроку:  
«Спорт у моєму житті». 8- А 
клас. 



Так сприймається учнями урок 
німецької мови. 

 



 



Позаурочна робота 

 





 Як вчитель методист : 

 у 2017/2018 була членом журі міського конкурсу 

«Учитель року» (номінація «Німецька мова»); 

постійний член журі міських олімпіад з німецької 

мови; 

в нашій школі являюсь вчителем – наставником 

двох молодих вчителів Олешко В. Є., Триленко А. Ю. 

в нашій школі є керівником педпрактики студентів 

університету ім.. О. Гончара; 

протягом 5 – ти років двоє моїх учнів закінчили 

університет за спеціальністю «Німецька мова». 

 



- Як доповідач лише за останні два навчальні роки 

брала участь у педрадах: 

  «Нова українська школа . Освіта для 

сучасних українців», з доповіддю на тему 

«Традиційна педагогічна технологія в новій 

українській школі: за і проти»(20.04.2017). 

  «Домашні завдання: ефективність, 

дозованість, необхідність, альтернатива» 

(23.06.2018 р.)  

   «Сучасний урок – запорука якісної та ефективної 

       освіти»(27.03.) 



«…Я працюю – вчуся – змінююся, знайома з 
сучасною парадигмою освіти, реформуваннями в 
освіті» 

 Допомагає мені в цьому: 

- участь у міських, обласних, регіональних 
науково методичних семінарах (зустрічі з носіями 
мови); 

- участь у вебінарі  (2019р.); 

- участь у конференції «Німці – лауреати 
Нобелівської премії», на базі університету ім.. А. 
Нобеля, де відбувалася зустріч з віце – консулом 
ФРН в Україні. 

 



 

 

  Результативність навчальної діяльності 

(участь професійних фахових конкурсах, 

учнівських конкурсах, олімпіадах, МАН інше) 

- за атестаційний період мала учнів – призерів в 

предметній олімпіаді (Шепель Ф. – обласний 

етап, Біндюгін Б., Кулик А. – міський етап) 

 Криловецька Л., Криловецька Д., Сторожук Н. 

2018р.- ІІІ місце – міський етап 


