


           Гопчак Любов Миколаївна 

Дата та місце народження: 23.12.1974р., Україна, м.Коломия 

   Освіта: повна вища 

             1997р. – Прикарпатський університет, спеціальність  

                           «Початкове навчання» 

              2008р. – Кам`янець-Подільський національний університет,  

                             спеціальність «Педагогіка і методика середньої 

                             освіти. Мова та література ( англійська)». 

                                 

Стаж роботи: педагогічний – 21 рік, 

на посаді вчителя англійської мови: - 15 років 



Кваліфікаційна категорія:  вища. 

Державні нагороди, відзнаки:  Почесна грамота відділу 

освіти Коломийської  РДА (2004р.);  Грамота Управління 

освіти, молоді та спорту Коломийської РДА (2014р). 

 

                 
 

Методична робота:  голова шкільного МО вчителів 

                                     філологічного циклу; 

  2017-2020 - керівник методичного об'єднання  

вчителів іноземної мови при відділі освіти  

Нижньовербізької сільської ради ОТГ. 

                       

                                       



Мудрість людей вимірюється не їх досвідом,  

а їх здатністю набувати досвід. 

                                                                         Б.Шоу 

                                       Не обіцяй добро чинити людям,  

                                      а просто, якщо можеш, то зроби 



Teachers have three loves: love of learning, love of learners 

and the love of bringing the first two loves together. 

Любити те, чому навчаєш  

і тих, кого навчаєш 



- Безумовне прийняття кожного учня, його сильних і слабких сторін; 

- Неупередженість в оцінюванні учнів; 

- Терпіння і терпимість; 

- Вміння визнати свою помилку; 

- Почуття гумору – невідємний мето- 

дичний засіб в роботі з учнями; 

- Виключення важливості свого настрою  

в спілкуванні з дітьми. 



  Шкільне МО вчителів філологічного циклу 

 

 



Педагогічна практика керівників ЗЗСО  

(бінарний урок англійської мови та історії) 



 

Проблемне питання, над яким працюю: 

 

Активізація пізнавальної  

           діяльності учнів  

 на уроках англійської мови 

 



 

« Повноцінними є тільки ті знання, які 

   дитина здобула власною активністю» 

                                       Йоганн Песталоцці 

  

 

                                                                                                                               



Основна ідея:  перетворення навчання 

на цікавий життєвий процес 

   

Актуальність проблеми полягає у створенні умов 

для розвитку особистості кожного учня шляхом 

вдосконалення системи викладання, розвитку 

стійкого інтересу до матеріалу, що вивчається. 



Для чого? 

 Здобуття досвіду 

 Творча праця 

 Довготривалі знання 

 Моральне задоволення 

 



стимулювання інтересу учнів до визначеної проблеми; 

оволодіння необхідними знаннями і навичками;  

організація діяльності щодо вирішення проблеми для 

    практичного застосування отриманих знань;  

навчити дітей самостійно мислити; 

знаходити і вирішувати проблеми, використовуючи для 

    цього знання з різних галузей; 

прогнозувати результати і можливі наслідки 

    різних варіантів розв'язання проблеми; 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.  

                  Мета: 



Активна  

пізнавальна  

діяльність  

має два аспекти 

  

Зовнішній 

(організаційний) 

Залучити  

кожного учня 

Внутрішній 

(психолого- 

педагогічний) 

Інтерес до навчання; 

ініціативність у роботі; 

самостійність 



Способи активізації 

пізнавальної діяльності : 

Спиратися 

на  

інтереси 

учнів 
 

Залучати 

учнів 

до вирішення  

проблемних 

ситуацій 

Використо-

вувати 

дидактичні 

ігри та  

дискусії 

Стимулювати 

колективні та 

парні форми 

роботи 



Форми роботи на 

уроках 

Семидєтова С. П. 

Мікрофон 
Дискусія 

Асоціації 

Навчаючи 

- вчуся 

Робота в 

групах 

Незавершені 

речення 

Робота в 

парах 

Рольові 

ігри 

Снігова 

куля 

Займи 

позицію 



Семидєтова С. П. 

Інтерактивні 

технології 

Інформаційно-

комунікативні 

технології 

Технологія 

проектного 

навчання 

… Учитель повинен йти в ногу із сучасністю, пройматися й 

надихатися силами, що пробудилися в ній! 

А. Дістервег 

Інноваційні 

педагогічні 

технології 
Креативність 

Інформативність 
Точність 



Форми роботи з ІКТ: 

Семидєтова С. П. 

ІКТ  

Відео 

пісні 

Навчальні 

фільми 

Мультимедійні 

презентації  

Педагогічні 

програмні 

засоби 

Аудіозаписи 



 

Моя формула успіху: 
 

любов до предмета  

               + 

любов до професії 

               + 

любов до дітей 

               × 

на невтомну працю та постійне 

самовдосконалення 



Найдосвідченіший педагог ніколи  

не повинен спинятися на досягнутому, 

бо якщо немає руху вперед, 

то неминуче починається відставання. 

                                                   В. Сухомлинський 



    Дякую  

 за увагу  

 


