
24-25 лютого 2016 року відбулося 

засідання регіонального  методичного 

об’єднання голів  циклових комісій 

викладачів іноземних мов  

Проведення відкритих пробних 

уроків.    

Am Wochenende. Perfekt.              

Курильчук Н., студентка 131 групи

 Куц О.К.,викладач вищої кваліфікаційної 

  категорії, викладач-методист 

Метою уроку було розвивати мовленнєву 

компетенцію учнів, вживаючи минулий 

перфектний час. З цією метою використовувалися граматичні алгоритми, що 

полегшують засвоєння матеріалу. Крім того, урок був спрямований на виховання в 

учнів прагнення до здорового способу життя, активного проведення вільного часу, 

виховання доброти і толерантності у спілкуванні з однокласниками і рідними. З 

цією метою активізувалася відповідна лексика, веселі кольори наочності, пронизані 

добротою відеофрагменти, рольова гра. Мети уроку досягнуто. Практикантка 

продемонструвала свої знання та вміння працювати з учнями. Урок високо 

оцінений викладачами іноземної мови регіонального методоб'єднання та 

керівництвом гімназії, що були присутні на уроці. 

Let's Ask For and Give Help.      

Опанащук Д., студентка 142 групи    

Микитенко І.Д., викладач вищої                      

кваліфікаційної категорії 

Метою даного уроку було формувати фонетичну мовну компетенцію учнів 

на основі джазового ритму «Hello» та пісні “Happy Birthday to You”; повторити 

вивчені літери; активізувати використання лексики з теми «Wild Animals», 

розвивати лексичну мовну компетенцію учнів; практикувати самостійне складання 

речення за вивченими словами та структурними схемами; вчити учнів просити про 

допомогу та пропонувати її за допомогою структур: Can you help me? - Yes, I can 



help you., тренувати учнів у вживанні даної структури, формувати граматичну 

мовну компетенцію дітей; організовувати роботу в парах: вчити учнів вітати з днем 

народження один одного та бабусю, формувати діалогічну мовленнєву 

компетенцію дітей; розвивати мислення, мовлення, увагу та пам'ять; виховувати 

інтерес до вивчення іноземної мови, ввічливість, доброзичливість, доброту та 

вдячність. 

Проведення відкритих занять.    

Майстер –клас. Nationale Küche 

 Прохорова О.В.,викладач вищої  

 кваліфікаційної категорії, 

 викладач-методист  

Мета заняття: удосконалення лексико-

граматичних навичок, збагачення 

словникового запасу студентів, розвиток 

навичок мовленнєвої компетенції, навичок читання та аудіювання. 

З метою засвоєння лексичних одиниць та формування лексичних навичок, 

була проведена на основі приказок на тему "Gesunde Ernährung" мовленнєва 

зарядка.  

Актуалізація набутих знань включала бесіду про здоровий спосіб життя, а 

саме обов'язковий сніданок як запорука 

гарного настрою та працездатності 

протягом дня. 

У презентаціях "Frühstücken ist 

wichtig" та "Gesundes Essen" студенти 

продемострували свої знання та навички 

самостійної роботи щодо підготовки до 

занять. 

Для розкриття нової теми було використано текст "Nationale Küche" з 

виконанням різних вправ, які сприяли розвитку мовленнєвої компетенції з теми, а 

саме:  назвати еквіваленти німецькою мовою; утворити речення за допомогою 



ключових слів; дати відповіді на питання; продовжити речення; розказати про 

національну кухню, використовуючи складнопідрядне речення додатку. 

Завдання у групах:  заповнити пропуски у тексті; прочитати текст у 

правильному порядку. 

Для порівняння національних кухонь 

України та Німеччини було використано 

відеофільм. Студенти дивилися і слухали про 

національні страви країни, мову якої 

вивчають. Для перевірки було використано 

тест. 

Рольова гра "Decken wir den Tisch" серед «представників двох країн» була 

проведена на підсумок. У супроводі пісні "Guten Appetit" студенти "накривали" 

стіл національними стравами України та 

Німеччини, після чого кожна країна 

презентувала свої страви і запрошувала до столу. 

Усі вищезгадані форми та методи роботи 

сприяли досягненню мети заняття та отримали 

схвальні відгуки присутніх викладачів. 

Інтерактивне заняття.    

 Life in the Future.     

 Волотівська І.І., викладач першої     

кваліфікаційної категорії  

Мета: розвиток мовленнєвої компетенції 

усіх видів діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання та письма). 

Мовленнєва зарядка складалася з двох частин: фонетичної та лексичної 

розминок. Вірш "A Child's Wish" спонукав не лише до чіткої та правильної вимови 

звуків, а й до осмислення своїх бажань у майбутньому. Лексична розминка була 

побудована на поєднанні письма та говоріння: студенти записали лексичні одиниці 

у 2 колонки, утворили словосполучення та у групах вибрали позитивні, негативні 

та негативно-позитивні вирази щодо майбутнього; причини свого вибору 



оформили реченнями. Використані були елементи педагогізації, коли студентка 

провела лексичну гру "Cuckoo". 

Тест на вибір був проведений для 

швидкої перевірки знання домашнього 

тексту. 

Актуалізація знань студентів з теми 

містила аудіювання тексту з творчим 

завданням: вставити пропуски в таблицю та 

завершити її у групах власними 

припущеннями щодо життя в майбутньому. А 

переглянувши сюжет ТСН про фільм "Назад у майбутнє" українською мовою, 

студенти розповіли англійською про технологічні реалії сьогодення, що були 

фантастичним задумом режисера у 1989 році. 

Творчими були проекти студентів про 

різні аспекти життя в майбутньому, над яким 

вони працювали вдома у парах: презентації про 

відносини в суспільстві, здоров'я і харчування 

та житло майбутнього; екскурсія до 

транспортного музею майбутнього; інтерв'ю з 

міністром освіти у майбутньому. 

Розуміння змісту проектів студенти перевіряли шляхом запитань до 

аудиторії. Вони також виділяли ключові слова до своїх презентацій, що у підсумку 

заняття перетворилися на найкращі побажання гостям у майбутньому. 

У підсумку гості інтерактивного 

заняття взяли участь в інтерв'ю щодо їх 

майбутнього. 

Тема заняття сучасна та актуальна. 

Метод проектів, робота в групах, 

педагогізація навчального процесу, 

різноманітні форми роботи сприяли 



досягненню мети заняття. 

Тема і темп заняття, а також рівень знань студентів були високо оцінені 

гостями. 

На засіданні круглого столу 

обговорювалося питання «Шляхи 

реалізації інноваційних технологій у 

професійній підготовці майбутнього 

вчителя іноземної мови у початковій 

школі». 

Жваву цікавість викливала 

презентація співпраці коледжу з Корпусом Миру США в Україні. Лінда 

Гебенштрейт, волонтер Корпусу Миру США в Україні провела рольову гру «Fun 

in the Сlass-room».   

Майстер-клас "Developing Reading 

Skills" викладача англійської мови 

Микитенко І.Д. та волонтера Корпусу 

Миру США в Україні викладача Джона 

Кислі мав на меті показати застосування 

інноваційних технологій для розвитку 

мовленнєвої компетенції у читанні. 

Теоретичний матеріал був поєднаний з практичним. Були запропоновані тести з 

тем: «Навчання техніки читання англійською мовою», «Навчання читання як виду 

мовленнєвої діяльності» та представлені на 

обговорення завдання з навчання читання, 

які краще виконувати до читання тексту, у 

процесі читання і після читання. 

Практичні завдання для формування 

компетенції в читанні за допомогою 

інноваційних технологій включали:  

1. Відновити речення на основі окремих слів. 

2. Заповнити пропуски у реченні. 



3. Скласти завдання для переглядового (вибіркового) читання, вивчаючого 

читання і для загального розуміння тексту (робота в трьох групах). 

4. Передача основного змісту відомих класичних творів та створення 

презентацій (робота в парах). 

Викладачі методичного об'єднання 

були ознайомлені з принципами техніки 

ТВLT (Teaching Based on Learning 

Technique) – спочатку значення, а потім 

ознайомлення з формою, – яка викликала 

досить жваве обговорення.  

Також була представлена підбірка 

Інтернет-ресурсів з різних видів читання (про себе, за допомогою аудіо, 

мультимедія (ньюз), з програмним забезпеченням (Windows) та різних методик для 

формування мовленнєвої компетенції у 

читанні.  

У виховному заході – свято мов «У  

сузір'ї європейських мов» були представлені 

членами гуртка «Gaudeamus» (керівник 

О.К.Куц) інсценізація мовою оригіналу 

балади Шіллера «Рукавичка» (Антонова Т. 

(131 група), Яковищин М. (331 група), та пісня «Паризьке танго», у виконанні 

Міненко Аліни (145 група), керівник 

О.В.Прохорова; англійською мовою прозвучав 

вірш «Вітер», який прочитала Борецька О. (142 

група) та авторський переклад Катенцової К. 

(142 група), пісня «Мільйон голосів», у 

виконанні дуету в складі викладача іноземної 

мови І .І.Волотівської та студентки 132 групи  Халімончук І., викликала шквал 

оплесків. 


