
Звіт методичного тижня викладачів циклової 

комісії іноземних мов та зарубіжної літератури з 

методикою навчання 

23.11.2020,  понеділок. Методичні онлайн посиденьки 

https://meet.google.com/crn-zxsm-hkj?authuser=0&hs=179  

Тема. НУШ – проблема та завдання 

У зібранні взяли участь завідувачка районним відділом освіти Олена 

Петрівна Яцко та вчителі шкіл міста Коростишева, які є членами ресурсного 

методичного центру "На допомогу вчителям міста та району". 

Кандидат педагогічних наук Волотівська Інна Іванівна презентувала 

тему "Шляхи реалізації концепції НУШ  на заняттях іноземної мови".  У своїй 

доповіді викладач зазначила, що початковий етап навчання іноземної мови є 

надзвичайно важливий, оскільки відбувається становлення засад для 

формування умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Тому вчителям 

важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них 

позитивне ставлення до предмета та країни, мову якої вони вивчають.   

Для реалізації мети початкової загальної середньої освіти у процесі 

навчання іншомовного спілкування  комплексно реалізуються освітня, 

виховна і розвивальна функції. Інна Іванівна систематизувала та представила 

аудиторії рекомендації для 

вчителів іноземної мови, що 

працюють в початковій школі. 

Викладач методики 

англійської мови Микитенко І.Д. 

поділилася лайфхаками "Як 

зацікавити учнів нової 

української школи вивчати іноземну мову". 

Інна Дмитрівна зосередила увагу на тому, що головною метою 

початкового етапу оволодіння іноземною мовою є формування в учнів 

комунікативної компетенції, що забезпечується  лінгвістичним, мовленнєвим 

https://meet.google.com/crn-zxsm-hkj?authuser=0&hs=179


і соціокультурним  досвідом, узгодженим з віковими можливостями 

молодших школярів. Для реалізації головної мети початкового етапу навчання 

іноземної мови відповідно до концепцій нової української школи, потрібно 

застосовувати інтерактивні методи та технології навчання іноземної мови з 

парною, груповою формами роботи та комунікативними завданнями. 

Для результативного навчання іноземної мови учнів початкових класів, 

а також з метою формування різноманітних здібностей дитини через її засоби, 

слід враховувати потреби учнів, що мають схильність до різних видів 

сприйняття інформації. Тому вчителю необхідно володіти різними 

навчальними стратегіями і 

стилями навчання, щоб мати 

можливість допомогти 

кожному учневі осягнути свій 

навчальний потенціал і 

проявити себе.  

Голова циклової комісії 

викладачів циклової комісії іноземних мов та зарубіжної літератури з 

методикою навчання Прохорова О.В. повідомила про участь ЦК у 

коледжанському проєкті "НУШ" –"Поступ до цінностей".  

      24.11.2020, вівторок. 

Проєкт "Читаємо класиків зарубіжної літератури" набув серед студентів 

чималої популярності  

https://classroom.google.com/c/MjMyNzExOTE5Njg1/a/MjMyNzExOTM3

MjM0/submissions/by-status/and-sort-last-name/all . 

Метою проекту  було  сприяти розвитку декламаторських здібностей; 

вихованню етичних та естетичних смаків, любові до поетичного слова, 

інтересу до світової культури; підтримка та професійне удосконалення 

талановитої молоді в жанрі художнього читання, сценічного  мистецтва 

шляхом залучення до зарубіжної літературної спадщини.  

https://classroom.google.com/c/MjMyNzExOTE5Njg1/a/MjMyNzExOTM3MjM0/submissions/by-status/and-sort-last-name/all
https://classroom.google.com/c/MjMyNzExOTE5Njg1/a/MjMyNzExOTM3MjM0/submissions/by-status/and-sort-last-name/all


Цьогоріч учасниками були обрані поезії Гете, Гейне, Фета, Тютчева, 

Шіллера та інших класиків. Шедеври інтимної лірики, пристрасні поезії на 

громадянську тематику, філософські вірші – усе це тримало в полоні глядачів. 

Учасниками проекту були студенти 1-4 курсів відділення "Початкова 

освіта" і "Технологічна освіта і фізичне виховання": 

Бургела Жасміна (111 група): Мальвіна Матросова "Девочке три..." 

Беседовська Тетяна  (113 група): Федор Тютчев "О, как убийственно мы 

любим...".   

Кришталь Анна  (113 група): Афанасий Фет "Я пришел к тебе с 

приветом...". 

Бежовець Анастасія (113 група): Федор Тютчев "Зима недаром злится..." 

Осіпчук Марина  (113 група): Федор Тютчев "Чародейкою зимою…" 

Возьний Тарас  (211 група): Федор Тютчев "Она сидела на полу…".   

Близнюк  Тимур  (211 група): Федор Тютчев "О, как убийственно мы 

любим...".   

Стоцька Анастасія (121 група),  Печенюк Вікторія (121 група):  Ліна 

Костенко "The Wings" ("Крила"). 

Рибак Юлія (121 група), Артур Св. Джон Едкок "Travellers" 

("Мандрівники"). 

Кордилевський Макарій  (141 група): Г. 

Лонгфелоу "The Arrow and the Song" ("Стріла і 

пісня"). 

Мосійчук Анастасія (141 група): 

Р.Стівенсон "The Wind" ("Вітер"). 



Козуб Марина (142 група):  Г.Гейне "Über allen scheint die Sonne" ("Над 

усіма світить сонце").  

Курильчук Павло  (241 група):  Г. Гейне "Der Brief" ("Лист"). 

Паламарчук Любов  (331 група): Фрідріх Шіллер "Das Mädchen aus der 

Fremde"  ("Дівчина з чужини"). 

Студенти презентували власне бачення поезії через відеоролики. Поезія 

дала можливість поспілкуватися в колі однодумців! 

Протягом тижня студенти 3-го курсу взяли участь у вебквесті 

"Professional Education" ("Професійна освіта") https://vseosvita.ua/test/go-

settings?code=mrj378 , що об'єднав у собі дві дисципліни: англійську мову та 

зарубіжну літературу. Викладачі Волотівська І.І. та Торяник А.О. розробили 

актуальні для студентів завдання, оскільки професійна підготовка вивчається 

на заняттях англійської мови в цьому семестрі. Близько 40 учасників 

упорядкували рейтинг найвідоміших університетів України, працювали над 

професійним вокабуляром, переглядаючи фільм, дізнавалися історію та 

сьогодення Оксфордського університету, поглиблювали знання про освіту 

відомих поетів та письменників тощо. Запропонований вебквест дав студентам  

можливість сформувати конструктивний підхід до навчання. Вони мали змогу 

зібрати інформацію в Інтернеті, спрямувати свою діяльність на розв'язання 

проблемного завдання, що пов'язане з їх майбутньою професією.  

Приємно відзначити переможців: Примак А. (131 гр.), Михайленко А. 

(131 гр.) та Шваб В. (131 гр.) Пошукова діяльність студентів сприяла розвитку 

їх інтелектуальних здібностей, самостійності, розвитку інформаційних і 

комунікаційних компетенцій.  

25.11.2020, середа 

1. Олімпіада з іноземних мов 

Олімпіадні завдання з англійської, німецької мов охоплюють основні 

іншомовленнєві уміння: аудіювання, читання, письмо і говоріння. Завдання 

на основі актуальних матеріалів (автентичні тексти, аудіо та відео 

фрагменти) укладені не лише з метою визначити найкращих, а й активізувати 

https://zolochiv.net/poeziya-ob-yednuye-odnodumtsiv/
https://zolochiv.net/poeziya-ob-yednuye-odnodumtsiv/
https://vseosvita.ua/test/go-settings?code=mrj378
https://vseosvita.ua/test/go-settings?code=mrj378


всі вміння та навички учасників задля бездоганного  виконання поставленого 

завдання і тим самим виявити знання студентів,  що є цінним досвідом  з 

точки зору практичного використання мови у різних контекстах. 

Англійська мова  

Переможці олімпіади 

1 місце – Кушніренко Марія (122 гр.), Доля Анастасія (122 гр.); 

2 місце –  Столяренко Юрій (122 гр.), Нідзелик Валерія (122 гр.), Окушко 

Ольга (122 гр.); 

3 місце – Волотівська Інеса (121 гр.). 

Німецька мова 

1 місце – Устимович Марія (123 група), 

2 місце – Тичина Ліза (123 гр.) 

3 місце – Федчук Дарина та Іщук Ганна (123 гр.) 

2 Конкурс есе серед студентів 4 курсу "Чому я обрала професію 

вчителя". https://youtu.be/PKs4i5Ff3GI  

Студенти взяли активну участь у написанні есе, в якому  пояснили місію 

педагога у вихованні молодої генерації 

громадян України. Більшість авторів 

зауважила, що педагог не просто 

професія, це повинно бути покликанням. 

Скориставшись можливостями Google 

Meet, студенти презентували власні напрацювання іноземною мовою. 

26.11.2020, четвер 

Уже стало традицією проводити під час методичного тижня науково-

практичну конференцію https://meet.google.com/mmc-banf-

ucm?authuser=0&hs=179 . У зібранні взяли участь викладачі та студенти 

нашого коледжу та Житомирського університету імені І.Я. Франка, зокрема 

професорка кафедри міжкультурної  комунікації та прикладної лінгвістики, 

Калініна Лариса Вадимівна; доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, 

https://youtu.be/PKs4i5Ff3GI
https://meet.google.com/mmc-banf-ucm?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/mmc-banf-ucm?authuser=0&hs=179


Прокопчук Наталія Романівна; студенти Корець Вікторія, Килимник 

Анастасія (випускники нашого коледжу) та інші.  

Учасники поділилися новими ідеями та напрямками розвитку методики 

навчання іноземних мов та педагогіки та отримали незабутні враження від 

спілкування з теми "Розвиток мовленнєвої компетенції на заняттях іноземної 

мови як важливий фактор підготовки 

фахового молодшого бакалавра" 

Студенти презентували виступи 

англійською, німецькою та російською 

мовами: 

1 "Kritisches Denken: Schlüsselmerkmale und Übungen für seine 

Entwicklung" . Студентка: Олександра Мамула, 132 гр. Керівник: Прохорова 

О.В. 

2 "Blended learning approach in the contemprorary world". Студентка: 

Інеса Волотівська, 121 гр. Керівник : Волотівська І.І. 

3 "Teaching Values".   Студентка: Ярослава Кузьменко, 131 гр. Керівник:  

Шумінська Н.В. 

4  "New tendencies in teaching a foreign (English) language at the primary 

school". Студентка: Cенчило Тетяна, 142 гр. Керівник: Микитенко І.Д. 

5 "Distance education: the demand of the modern time". Студентка: Ірина 

Задорожня, 133 гр.  Керівник:  Васильчук Н.В. 

6 "Пополнение словарного запаса учеников как средство 

совершенствования коммуникативных 

способностей". Студентка: Вікторія 

Кравченко, 133 гр.  Керівник:  

Рудницька Л.В. 

7 "Игровые технологии как 

средство формирования речевых компетенций". Студентка: Єлизавета 

Шугайло, 131 гр. Керівник:  Корзун О.В. 



8 "Развитие речевой компетенции учащихся в процессе изучения 

русского языка". Студентка: Лідія Ярмоленко, 133 гр. Керівник:  Корзун О.В.  

9 "Развитие речи на уроках русского языка в начальных классах ". 

Студентка: Анастасія Семенишина, 133 гр. Керівник:  Корзун О.В.  

19 листопада 2020 року відбулося відкрите бінарне заняття з 

англійської мови та основ економічної теорії у 121 

групі, яке провели кандидат педагогічних наук 

Волотівська І. І. (викладач англійської мови, вищої 

кваліфікаційної категорії,) та доктор педагогічних наук 

Самойленко О. А. (викладач економіки вищої 

кваліфікаційної категорії,) на тему «Travel. Discover 

Turkey (Подорожуй. Відкривай Туреччину)». Мета 

заняття – створити умови мотиваційного практичного 

застосування знань, умінь та навичок і надати можливість студентам побачити 

результативність своєї роботи. 

  Заняття базувалося на систематизації та поглибленні знань із теми 

«Travel (Подорож)», під час якого студенти грали в інтерактивні інтернет-ігри, 

аудіювали тексти англійською мовою, читали про Чарльза Уелі, який об’їздив 

увесь світ (були запропоновані запитання та відповіді, з яких необхідно було 

скласти розповідь), дивилися відео фільм про Туреччину та висловлювали 

своє враження про країну англійською мовою. Складаючи бюджет подорожі 

до Туреччини, вони зчитували QR коди для калькуляції витрат.  



Застосовуючи інтеграцію наукових 

знань та реалізуючи її в ході заняття, 

викладачі Волотівська І І. та Самойленко О. 

А. сприяли всебічному розвитку особистості 

студентів, комплексному застосуванню 

знань, перенесенню ідей та методів з однієї 

галузі до іншої, що покладено в основу 

творчого підходу до наукової педагогічної діяльності сьогодення. 

Студенти першого курсу працювали над створенням інтерактивної карта 

"Різдвяні новорічні звичаї та обряди"  англо- та німецькомовних країн з їх 

особливостями  святкування Різдва. У число зазначених країн увішли ті, в яких 

англійська або німецька мови є державною або однією з державних (сайт ЦК). 

Ця карта послужила цікавим пізнавальним матеріалом, за допомогою якого 

студенти могли ознайомитись не лише з особливостями святкування Різдва в 

різних країнах, а й дізнались в яких з них зазначені вище мови є державними. 

https://classroom.google.com/webthumbnail?url=https://annotatepro.mockflow.co

m/view/M4628836299ba47a86c40c604fd69f1f11606071125283  

27.11.2020, п'ятниця 

Були підбиті підсумки вебквесту "Professional Education" ("Професійна 

освіта")  https://classroom.google.com/c/MjMyNzExOTE5Njg1 Переможцями 

стали: 

Примак Анастасія  131 група 85 балів 

Михайленко Аліна 131 група 83 балів 

Шваб Віра  131 група 80 балів 

Студенти коледжу є постійними учасниками Міжвузівської  

студентської науково-практичної конференції "Професійні мовні компетенції 

сучасного фахівця", організаторами якої є методичне об'єднання викладачів 

іноземної мови закладів фахової передвищої освіти Житомирської області. 

Пендемія короновірусу внесла корективи – конференція була переведена у 

заочний формат. 

https://classroom.google.com/webthumbnail?url=https://annotatepro.mockflow.com/view/M4628836299ba47a86c40c604fd69f1f11606071125283
https://classroom.google.com/webthumbnail?url=https://annotatepro.mockflow.com/view/M4628836299ba47a86c40c604fd69f1f11606071125283
https://classroom.google.com/c/MjMyNzExOTE5Njg1


 У ній взяли участь студенти коледжу 

Студентка Олександра Мамула, 132 гр. Керівник: Прохорова О.В. 

Стаття "Kritisches Denken: Schlüsselmerkmale und Übungen für seine 

Entwicklung".  

Студентка Інеса Волотівська, 121 гр. Керівник : Волотівська І.І. Стаття 

"Blended learning approach in the contemprorary world". 

Студентка Cенчило Тетяна, 142 гр.  Керівник: Микитенко І.Д. 

Стаття "New tendencies in teaching a foreign (English) language at the primary 

school".  

Студентка: Ірина Задорожня, 133 гр. Керівник:  Васильчук Н.В. 

Стаття  "Distance education: the demand of the modern time". 

Підбиваючи результати проведення методичного тижня, було зазначено, 

що проведена в період тижня робота 

сприяла фаховому зростанню 

педагогічних працівників, розвитку їх 

творчого потенціалу, досягненню більш 

високих показників якості особистісного 

розвитку студентів, а головне – надала можливість презентувати свою 

роботою викладачам коледжу, району та області. 

 

 


