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 «Learning is a treasure that will follow its owner 
everywhere». (Chinese Proverb)
«Знання – це скарб, який всюди слідує за тим, хто
ним володіє». (Китайське прислів’я)

Педагогічне кредо



Одна з найважливіших завдань при вивченні англійської мови-
навчання,збереження та вдосконалення вимовних навичок. 

Оволодіння правильною вимовою можливо лише при засвоєнні
фонетичної бази іноземної мови на рівні стилю, словесного 

наголосу, інтонації. Для оволодіння цією базою необхідно засвоїти
артикуляційний уклад, характерний для носіїв цієї мови, тобто

звичне положення органів мови в момент відсутності
артикуляційних рухів

Проблема, над якою працюю



Участь у семінарах-тренінгах



Мої курси



Пройшла он-лайн курси для вчителів початкової школи 



Пройшла 48 

годинні курси 

“Teaching for 

Success” (British 

Council)



На уроках англійської мови
Учні навчаються під час гри



Використання змістових ліній на уроках.
Ми повинні сформувати готовність та здатність учня до міжкультурної комунікації, уміння

користуватися інформацією, володіти навичками взаєморозуміння, а також розвивати необхідні

якості для взаємодії з представниками інших країн і культур, сформувати творчу та 

відповідальну особистість, що вмітиме швидко пристосовуватись в мінливому світі, буде здатна

постійно навчатися, критично мислити та генеруватиме нові ідеї.

1 клас. Учні виконують проект «School Tree». Під  
час виконання роботи учні націлені на розуміння 
потреби працювати разом, демонструвати себе 

як учасника малої громади-свого класу.

Проектні технології формують творче мислення, 
почуття відповідальності, вміння працювати в 

команді та презентувати результати своєї роботи



Нетрадиційні уроки

5 клас. Учні виконують вид діяльності “Running 
dictation”. Цей вид роботи формує лідерські

якості та впевненість, вміння працювати в 
команді,адже командна робота є дуже

ефективною при формуванні вмінь якісно
співпрацювати

4 клас. Учні у формі інтерв’ю опитують 
своїх однокласників про їх уподобання. Під 
час виконання цієї роботи учні націлені на 
усвідомлення себе як учасника спільноти 

своїх друзів, вчаться визначати
достовірність інформації, узагальнювати

інформацію та поважати уподобання
інших.



Досягнення учнів
Учні приймають участь у конкурсі «Грінвіч», «Олімпіс» та оримують хороші 

результати



Позакласна діяльність
Літній англомовний табір



В рамках проведення Дня Європи учителі англійської мови (Самотея Н. А., Лозинський В. 
М., Білоус О. М., Ганачівська У. м., Кобиця Х. Є., і Дмитрук О. М.) разом з учнями 6-7 класів 
провели захід у  Природному Заповіднику «Розточчя» на тему «Культурна та природнича 

спадщина нашого краю» 



В рамках проведення тижня англійської мови, відбулося методичне об’єднання 
вчителів у формі майстер-класу, на якому продемонструвала  присутнім один з 

видів роботи на уроці в першому класі

 Вивчаючи тему “My School”, 
учитель приклеює на спину 
учням  наклейки із 
зображенням шкільних речей 
(pen, book, pencil…). Потім 
учні запитують один в одного 
“What is it?”  і відповідають  
“It’s a book.”(pen, table…). 
Таким чином у формі гри 
першокласники практикують 
вивчення виразів та слів в 
усному мовленні.



Дякую за увагу.

Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, 
що можливо. І ви раптом виявите, що робите

неможливе. – Св.Франциск Асізський


