
 
 
 

Презентація досвіду 
роботи  

вчителя англійської 
мови 

Великоключівського  
ліцею 

 
Мельничук Лілії  

Вікторівни 



Про себе 
 Прізвище, ім'я, по батькові:  Мельничук Лілія Вікторівна 

 Дата народження: 13.03. 1996 

 Місце народження: м. Коломия 

   Освіта: вища 

 Місце навчання:  

2011-2015 – Комунальний вищий навчальний заклад «Коломийський педагогічний  

коледж  Івано-Франківської обласної ради», за спеціальністю: вчитель початкової  

освіти, вчитель англійської мови початкової  школи; 

2014-2018 – Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет ім. В.Стефаника» , за спеціальністю: «Філолог. Вчитель англійської мови 

та літератури»; 

2018-2019 – Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира 

Гнатюка, за спеціальністю: «Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська.  

                     Кваліфікація за дипломом: викладач англійської і німецької мов  

                     Місце роботи:  Великоключівський ліцей  

                       Посада: вчитель англійської мови 

                       Категорія: спеціаліст 

                       Педагогічний стаж: 5 років 

 





Педагогічне кредо 



• Якщо ви бажаєте, щоб життя 

посміхнулося вам, то подаруйте йому 

спочатку свій хороший настрій. 

Життєве кредо 



• Створити ситуацію успіху на уроці, 

зацікавити дитину, щоб не тільки не 

втратити мотивацію учнів до навчання, а 

всіляко підсилювати її.  

Головна мета сучасного вчителя 



 

Формування комунікативних вмінь в 
процесі вивчення англійської мови 

Проблемне питання 



Формування комунікативної  компетентності учнів 
засобами інтерактивних технологій на уроках 

англійської мови 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. 

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю 

розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю 

знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. 

     

            Конфуцій 



Мета досвіду 
• Особливість формування комунікативної компетентності на уроках 

іноземної мови; 

• Навчання учнів коректно використовувати структури мови в 

комунікативно – зорієнтованих ситуаціях; 

• Активізувати навички усного мовлення для автентичного спілкування з 

носіями мови. 

 

 

• Розвиток комунікативної компетентності на уроках англійської мови; 

• Перетворення навчання на цікавий життєвий процес.  

Основна ідея досвіду 





 
 

Метою навчання  іноземної мови у школі є формування 
комунікативної   

компетентності учнів, яка реалізується у здатності до мовного 
спілкування.  

 • Комунікативність передбачає 
мовленнєву спрямованість 
навчального процесу, що полягає не 
лише в тому, що переслідується 
мовленнєва практична мета, але й в 
тому, що шлях до цієї мети – це 
практичне використання мови. 

• Комунікативна компетентність 
– це здатність особистості 
застосовувати у конкретному 
виді спілкування знання мови, 
навички роботи у групі, 
володіння різними соціальними 
ролями та  взаємодії з людьми. 



 



 



Комунікативні вправи 

• запитання-

відповідь; 

• вправи-репліки; 

• умовна бесіда в 

початковій 

школі. 

 

 

 

 

 

• проблемні 

ситуації; 

• уявні ситуації; 

• ситуації для 

доповнення; 

• рольові ігри. 

 

 

 

 

• переказ; 

• скорочено-

вибірковий 

переказ; 

• переказ-

переклад; 

• інсценізація. 

 

• опис 

елементарних 

зображень; 

• описання 

фабульних 

сюжетів; 

•  опис реальних 

об’єктів. 

 

 

  

•   навчальна 

дискусія 

Респонсивні 
вправи 

Ситуативні 
вправи 

Репродуктивні 
вправи 

Описові вправи 

Дискусійні 
вправи 



• Запорукою успішної мовної активності учнів є також і нетрадиційні 

форми уроків з використанням  інтерактивних технологій, в ході яких 

учні долучаються до культури  країн мови,  що вивчають, а також 

розширюють знання про культурну спадщину рідної країни, що 

дозволяє   учням брати активну участь  у діалозі культур. 

• Розвитку  комунікативної компетентності сприяє проведення 

інтерактивних уроків: 

• Урок-екскурсія  

• Урок-спектакль  

• Урок-гра  

• Урок-мандрівка  

• Урок – презентація 

• Урок-семінар 

• Урок-казка  

 

 



 
 

Місця в ІІ етапі олімпіад 
Англійська мова 

 
• 2018-2019 – Кушляк Діана   ІІІ місце 



Курси підвищення 
кваліфікації 



Робота з учнями  



 
 

Правила, які допомагають творчому вчителю 
робити уроки яскравими і творчими: 

  

• Вчити учнів, тому що це задоволення для мене. 

• Робити все невимушено, радісно і з ентузіазмом. 

• Навчати цілеспрямовано й організовано. 

• Довіряти учням і давати їм зрозуміти це своїм ставленням. 

• Використовувати якнайбільше наочного матеріалу. 

 



  Замість висновків … 

 



 
Дякую всім за увагу! 

 

«Вчительська праця – 

це щоденна   творчість і 

мистецтво» 

В.О.Сухомлинський 

 


