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ШМО вчителів іноземних мов

«Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя, 

знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому 

коридорі» Франк Сміт



Unsere Schule wurde 

im Jahre 1895 gebaut. 

Die Schule ist ein lustig Haus,

Hier lernt man schöne Sachen:

Das ABC, das Einmaleins, 

Es gibt auch viel zu lаchen.



Гасло ШМО:

«Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, 

і свого не цуpайтесь…»

Тарас Шевченко



Інформація про членів ШМО іноземних мов:

Цопа Дарина Костянтинівна вчитель англійської 

мови  (II кваліфікаційна категорія)

Добришина Світлана Григоріївна вчитель 

німецької мови  (II кваліфікаційна категорія)

Малюта Марія Олександрівна вчитель 

англійської та німецької мов (спеціаліст)

Забуга Поліна Ігорівна вчитель англійської мови 

(спеціаліст)



Науково-методична тема, над 

якою працюють члени шкільного 

методичного об’єднання вчителів 

іноземних мов:

«Розвиток життєвих 

компетентностей учнів 

на уроках англійської і 

німецької мов» 



Проблемні теми, над якими 

працюють вчителі

 Цопа  Дарина 

Костянтинівна

«Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 

англійської мови та 

розвиток життєвих 

компетентностей»

 Добришина Світлана 

Григоріївна

«Розвиток життєвих 

компетентностей учнів на 

уроках німецької мови»

 Забуга Поліна

Ігорівна

«Формування основ 

життєвої компетентності 

молодшого школяра на 

уроках англійської мови»

 Малюта Марія    

Олександрівна

«Формування життєвої 

компетентності учнів на 

уроках англійської та 

німецької мов»
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Пріоритетні завдання методичної 

роботи на 2015-2016 н.р.:
 спрямування методичної роботи на гуманізацію навчально-

виховного процесу через підвищення ефективності

впровадження особистісно-зорієнтованих та компетентнісно-

спрямованих технологій навчання та виховання;

 з метою активізації розумової діяльності учнів, розвитку їх

життєвих компетентностей ширше впроваджувати в навчально-

виховний процес продуктивні, інтенсивні та інтерактивні

прийоми та методи навчання в урочний і позакласний час;

 створення комплексу системних методичних заходів, які

спрямовано на забезпечення безперервного підвищення

професійної компетентності педагогічних працівників ШМО

щодо впровадження Державних стандартів початкової та

загальної середньої освіти, актуальних питань освіти,

виховання, фізичного та психологічного розвитку учнів, питань

охорони ті зміцнення їх здоров’я;



 сприяння модернізації освітньої галузі шляхом

впровадження в навчально-виховний процес інноваційних

освітніх технологій, в тому числі й інформаційно-

комунікаційних, та через методичний супровід реалізації

завдань галузевих програм державного, регіонального та

міського рівнів;

 впровадження в методичну роботу з педагогічними

працівниками андрагогічної моделі навчання, із активним

використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм

роботи;

 вивчення, накопичення, апробація, впровадження в

практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових

освітніх технологій та систем;

 залучення педагогів до науково-дослідницької діяльності;

 активізація діяльності ШМО, творчих груп, спрямування

роботи вчителів над єдиною навчально-методичною

проблемою в напрямі: «Розвиток життєвих компетентностей

учнів на уроках англійської і німецької мов»;

 трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну

діяльність.



Результативність роботи:
Всеукраїнська учнівська

олімпіада

• 2013-2014 II (районний) етап

Матревич Катерина (10-А) – 6

місце (англійська мова)

Колєснікова Маргарита (10-

А) – 8 місце (німецька мова)

• 2014-2015 II (районний) етап

Матревич Катерина (11-А) – 4

місце (англійська мова)

Колєснікова Маргарита (11-

А) – 4 місце (німецька мова)

• 2015-2016 II (районний) етап

Антіпова Анастасія (11-А) – 5

місце (англійська мова)

Сьомчина Мілена (9-А) – 3

місце (німецька мова)



2013-2014 Конкурс серед учнів 10-11 класів навчальних

закладів м. Запоріжжя на кращий відгук іноземною мовою про

прочитану книгу, який проводився в межах співпраці

Інформаційно-аналітичного методичного центру Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради і

факультету іноземної філології Державного вищого

навчального закладу «Запорізький національний університет»



2014-2015 Учениця 11-А Колєснікова М. отримала за

відгук німецькою мовою «Г. Гессе Душа дитини»

винагороду журі конкурсу: Диплом за оригінальність

оцінки картини світу автора прочитаного твору

та Сертифікат участника



Участь у 

Всеукраїнському конкурсі 

з англійської та 

німецької мов 

“Мультитест”

2013-14 20 учнів 
(англ.мова) та 20 учнів 
(нім.мова) стали 
учасниками  
Всеукраїнського конкурсу 
з англійської та німецької 
мов «Мультитест», 4 
отримали Дипломи 
лауреатів

Всеукраїнський конкурс з 

англійської та німецької 

мов “Альбус”

2014-15 англійська та 

німецька мови  5-А клас 

(4 переможці), 4-А клас 

(11 переможців), 8-А 

клас 2 переможця



Дипломи:



Всеукраїнська предметна олімпіада з англійської та 

німецької мов «Олімпус»

2013-14 н.р. 49 учнів (англ.мова) та 14 учнів (нім.мова) взяли 

участь, 2 з них отримали Дипломи лауреатів.

Всеукраїнський конкурс з англійської  мови «Гринвіч»

2013-14 н.р. 12 учнів школи взяли участь, 2 з них отримали 

Золотий сертифікат (1 місце).

Всеукраїнський конкурс з німецької  мови  «Орлятко»

2013-14 н.р. 13 учнів школи взяли участь,  2 з них отримали 

Срібні сертифікати (2 місце) та 2 учнів отримали Бронзові 

сертифікати (3 місце).



Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX)

2013-14 Взяли участь двоє учнів: Матревич Катерина (10-А), Мулик 

Катерина (10-А).

2014-15 Взяли участь троє учнів: Антіпова Анастасія (10-А), 

Волошина Тетяна (10-А), Кулик Аліна (9-А)  



Самоосвітня діяльність вчителів ШМО: 

участь у семинарі видавництва MacMillan

вчитель англійської мови Цопа Д.К.
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Участь у семінарах-практикумах вчителів іноземних мов 

«Сучасні технології та методики навчання іноземних мов 

на перехресті культур та цивілізацій» на базі факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету.

2014-2015 навч. рік – вчитель німецької мови Добришина С.Г.

2015-2016 навч. рік  – вчитель англійської мови Цопа Д.К., 

вчитель німецької мови Добришина С.Г.



Технології діяльності вчителів:

Проектна технологія, технологія розвитку 

критичного мислення, технологія групової 

діяльності, технологія диференційного навчання за 

інтересами дітей, технологія «Портфоліо», ігрові 

технології, інформаційно-комунікаційні технології, 

технологія особистісно-орієнтованого  

розвивального навчання (І. Якиманська).



Молоді вчителі ШМО: 

Малюта Марія 

Олександрівна

стаж 1,5 роки 

Забуга Поліна 

Ігорівна стаж 2,5 роки



Our favorite teachers

are friendly and kind,

Their passion and job

expand every mind. 

School is something 

we must all embrace.

Just remember to learn 

at your own pace. 


