
 

ПЛАН 

проведення  тижня іноземних мов 

 

Дата 

проведення 

Захід Клас  Відповідальний 

19.10.15 Скап-дискусія «Не бійся сказати 

світові, хто ти» (віртуальна зустріч з 

німецькими школярами) 

Учні 

лінгвістичних 

класів 

Кресан Н.П. 

20.10.15 Участь у семінарі «Викладання 

англійської мови у різнорівневих 

групах» (м. Київ) 

 Афанасова С.І., 

Кресан Н.П. 

Левченко С.І. 

21.10.15 

08.00 

Відкрита пара з німецької мови 2 лінгвістичний Сидоренко 

М.М. 

21.10.15 

13.00 

Бліц-вікторина «Що ти знаєш про 

країни, мови яких вивчаєш?». 

Випуск листівки за підсумками 

проведення вікторини 

Творча група з 

учнів 2 

лінгвістичного 

Афанасова С.І., 

Кресан Н.П., 

Тимченко Н.В. 

22.10.15 

11.20 

Відкрита пара з англійської мови 1 лінгвістичний Левченко С.І. 

23.10.15 

 

«Вітаємо гостей із-за кордону» 

(зустріч із випускницею ліцею Ю. 

Бондаренко, Ірландія, Дублін) 

1 історичний 

1 лінгвістичний 

Тимченко Н.В. 

24.10.15 Англомовна екскурсія «Вулицями 

древнього Києва» (в рамках роботи 

євро клубу) 

1 лінгвістичний Кресан Н.П., 

Орленко Н.В. 

 

 

ПІДСУМКИ 

проведення  тижня іноземних мов 

 

В рамках  тижня  пройшло 6 заходів, зокрема: участь у Всеукраїнському семінарі 

«Викладання англійської мови у різнорівневих групах», який відбувся в м. Київ, 2 

відкритих заняття з англійської та німецької мов, 1 бліц-вікторина, зустріч ліцеїстів з 

випускницею ліцею Ю. Бондаренко, яка проживає в Ірландії, англомовна екскурсія 

«Вулицями древнього Києва» (в рамках роботи євроклубу). 

20 жовтня 2015 р. Афанасова С.І., Левченко С.І., Кресан Н.П. взяли участь у 

Всеукраїнському семінарі «Викладання англійської мови у різнорівневих групах», який 

провів ОИР в м. Києві. Вчителі мали змогу поспілкуватися з Едвардом Дадлі, учителем-

методистом, автором численних методичних видань ОИР, здобути не тільки теоретичні 

знання  по роботи з учнями, які мають різний рівень знань з іноземних мов, але й 

познайомитись з практичним аспектом їх застосування. 

21 жовтня 2015 р. Сидоренко М.М., учитель німецької мови провела відкриту пару з 

учнями 2 курсу лінгвістичного класу на тему «Здоровий спосіб життя: здорове 

харчування». Заняття  пройшло на високому науково-методичному рівні, учитель 

використала під час заняття 14 видів роботи з учнями: учнівські проекти, робота  з 

матеріалом відеоролика, гра «Доміно», робота з підручником, робота в парах, групах, гра 

«Кафе», аудіювання, читання, мовленева зарядка у вигляді мікробесіди та ін. Учитель 

використовувала багато візуальних матеріалів, роздаткового матеріалу. Все це створювало 

творчу атмосферу на занятті, орієнтувало учнів на досягнення мети, яку ставила перед 

ними вчитель. Марина Миколаївна стимулювала дискусію серед учнів, обговорення 

проблеми, вільне висловлювання думок по різних проблемах, які створювались на занятті. 



Загальна атмосфера, яка склалась на занятті – активна, ділова. Вчитель мала з учнями 

контакт,  вміла створити гарний психологічний клімат.  

22 жовтня 2015 р. Левченко С.І., учитель англійської мови провела відкриту пару з 

англійської мови (друга іноземна) з учнями 1 курсу лінгвістичного класу з теми «Світ моїх 

улюблених книг та письменників». Учитель досягла поставленої мети, заняття чітко 

структуроване, методично грамотно побудоване. Левченко С.І.  застосувала під час 

заняття різні форми роботи з учнями, види контролю знань: крилаті вислови, повторення 

лексики з теми,  повторення граматики для створення діалогу, робота в групах, парах, 

рольова гра «Інтерв'ю з Д. Роулінгс». Під час заняття учитель формувала в учнів соціальні 

компетентності, вчила їх застосовувати набуті знання з англійської мови в різних 

життєвих ситуаціях. На занятті панувала дружня, тепла, ділова  атмосфера. 

23 жовтня 2015 р. учителі Афанасова С.І.,  Тимченко Н.В. разом з учнями 1 курсу 

лінгвістичного класу провели бліц-вікторину «Що ти знаєш про країну, мову якої 

вивчаєш?». У вікторині брали участь всі класи ліцею. Учням було запропоновано 10 

запитань на країнознавчу тематику.  Ліцеїсти повинні були відповісти на запитання 

якнайшвидше, бо на результат впливала правильність відповіді та час. Захід виявився 

досить ефективним, бо на його підготовку не було затрачено багато часу, а задіяні були 

практично всі учні ліцею. Переможцями вікторини стали учні 2 курсу історичного класу, 

2 курсу лінгвістичного класу та 1 курсу математичного класу. 

Згідно з планом  проведення тижня для учнів ліцею Кресан Н.П. організувала зустріч 

«Вітаємо гостей із-за кордону»  з випускницею ліцею Ю. Бондаренко. Діти мали змогу 

поспілкуватися з носієм англійської мови, дізнатися більше про Ірландію з перших вуст. 

Зустріч пройшла в теплій дружній атмосфері.  

24 жовтня 2015 р. учителі Кресан Н.П. та Орленко Н.В. організували для учнів 

англомовну екскурсію  з метою вивчення історико-культурної спадщини столиці України. 

Учні мали змогу не лише поглибити знання з історії, культури, але й поспілкуватися 

англійською мовою з екскурсоводом. Особливе враження ліцеїсти отримали від краси та 

величності церков Києва, історії відбудови Золотих воріт, крутого спуску Андріївського 

узвозу, музею М. Булгакова.  

Тиждень кафедри іноземної філології був  проведений на високому методичному 

рівні. Робота вчителів кафедри була спрямована на запровадження елементів інноваційних 

технологій навчання і педагогічних систем у навчально-виховний процес, сприяли 

поширенню перспективного педагогічного досвіду, проведенню профорієнтаційної 

роботи серед учнівської молоді 

 

                                

 

 

Англомовна екскурсія до м. Києва 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Зустріч з носієм англійської мови з Ірландії 


