
Звіт роботи кафедри 

вчителів іноземних мов 

2019-2020 н.р. 



У 2019-2020 н.р. колектив вчителів методичного об’єднання спрямував свою 

роботу на продовження впровадження нових педагогічних та інформаційних 

технологій у навчальний процес та методичної теми «Удосконалення уроків 

шляхом застосування міжпредметних зв’язків. 











Результат командної роботи з іноземними гостями…. 



Складаємо пазл і називаємо тварину англійською 



Волонтери в ролі вчителів-фасилітаторів 



Змагання у самому розпалі… 



Знайомимося англійською… 



І ще трохи роботи в групах… 





5-і вистава " The wolf and 7 little kids" 



3-Б відкритий урок на тему : "Seasons. Months" 





Урок у 9-А класі на тему "Transport and travelling". Діти у ігровій формі 

пригадали назви транспорту та поглибили свої знання з історії розвитку 

транспортування. Також вони перевірили свої знання щодо лексики пов'язаної з 

подорожуванням та відпочинком. 



 7-А класі на тему "Порівняння прикметників". Діти у переглянули відео-урок 

з правилами вживання прикметників та в ігровій формі поглибили свої знання 

з вживання порівняльних форм та конструкцій прикметників. Також вони 

працювали в групах, відповідали на питання та дізнались багато нових 

цікавих фактів з усього світу. 





Відкритий урок у 3-А класі "Sally's story".  

Гра "Family photo" 















Пригадуємо прочитане і складаємо з літер слова 



Учні 6А класу показали неймовірно казкову виставу " Чарівник країни Оз" в 

актовій залі для батьків та учнів 3-х,5-х, 9-х класів. Актори перенесли глядачів у 

дивовижний світ країни див. Глядачі були вдячні та щиро привітали акторів 

аплодимсентами. 







 Учні 5А класу продемонстрували та закріпили свої 

знання в ігровій формі з теми  " Порівняння 

прикметників" 





Учні 11а працювали над темою глобальних 

екологічних проблем на знайшли шляхи їх 

вирішення . 









Захоплююча вікторина в 5т!!! 





 Затонова В.Л. ,Богомолова Ю.Л. та Новицька І.М. провели 

спільний захід «Мої подорожі під час канікул» з 4а класом. 



Відкритий урок у 5-Б класі 



Богомолова Ю.Л. 

Затонова В.Л. 

Новицька І.М. 









Бесіди і веселощі у 1-А класі Олешко В.Є. 





Відкритий урок у 2-А класі  

«Healthy food and junk food » 

















 

Відео-уроки в 
скайпі  
6А- “Walking with 

dinosaurs”  
9A- “Become active 

students”  
11A- “Compassion: the key 

to understanding Mental 
and Physical Disabilities”  

Мущинка О.М.  





‘National Geographic: 1.“Visual Literacy and the power of Image”  

2. “The wonderful world of teaching” 3. “Exploring Endangered Languages”  

4. “The Magic of Reading”\  

5. “Learning Strategies: Teaching how to learn”  

6. “Helping learners develop a critical eye in the ELT classroom”  

Мущинка О.М. 



 

Cambridge Assessment English 1. “Preparing 

foe life after school with B2 First and C1 

Advanced”  

2. “Teaching grammar to teens”  

3. “Assessing speaking”  

4. “A2 Key\ B1 Preliminary 2020: ideas & 

strategies for the classroom”  

5. “Young Learners : Developing writing skills”  

6. “Boosting our Learners’ ZNO writing”  

7. “Project work in a teenage classroom”  

8. “How to teach grammar to young learners”  

9. “The ways to use visuals in the classroom”  

Мущинка О.М. 



Олешко В.Є. 





Відвідані семінари:  
 

 - «Stay in control: Best ways to manage your mixed-ability 
classes» (22/11/2018) 
 - «Teaching Entrepreneurship and Civic Engagement» 
 - «English World Resources Plus» 
тренінг «Grammar in a Flipped Classroom for teens» 
(05/06/019) 
-Successful start: it’s time to upgrate (27/08/2019) 
 

Березан Т.О. 



Прослухані вебінари: 
 

Практика використання інтернет 
ресурсів на уроках іноземної мови 

  Метод Storytelling: як зацікавити 
дітей, розповідаючи історії 

«Всеосвіта» на допомогу вчителю 

Всеукраїнський предметний 
інтенсив «На урок» Іноземна мова 

Березан Т.О. 


