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Життєве кредо

Кожна прожита секунда – це частинка
мого життя, а кожну частинку треба 
прожити гідно, ні на мить не 
зупиняючись на досягнутому, постійно
рухаючись вперед, ідучи в ногу з часом



Педагогічне кредо

Учитись важко, а учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти

М. Сингаївський



Питання, над яким працюю

Розвиток навичок усного і писемного 
мовлення на уроках німецької мови



КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА



САМООСВІТА



МЕТА ДОСВІДУ:

Формувати мотивацію до 
навчання і здобуття знань

Формувати ключові
компетенції особистості

Навчити учнів писати німецькою
мовою, як на запропоновані теми, так і 
на абсолютно абстрактні 01

02

0304

05

Сприяти розв’язанню
пізнавальних і практичних
завдань, які використовуються
в повсякденному житті

Висловлювати свою точку зору, 
активно вступати в бесіду, вміти
використовувати мову й мовлення
для реалізації цілей спілкування



Необмежений доступ до інформації.

Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку.

Відсутність мовного бар’єру під час подорожей.

Можливість  насолоджуватись творами мистецтва в оригіналі.

Можливість навчатися за кордоном.Актуальність 
досвіду



ПРАЦЮЮ ВПРОВАДЖУЮЧИ:

«Займи позицію»Проєктного навчання Захист проєкту

Інноваційні 
технології

Інтерактивні 
методи 

навчання

Нестандартні
уроки

Саморозвитку

Навчання, як 
дослідження

Організації групової 
навчальної діяльності

«Інтерв’ю»

«Мікрофон»

«Ключове слово»

«Порушена послідовність»

Гра

Казка
Відеорепортаж

Подорож
Усний журнал



ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ

Для спільної роботи

Для онлайн-зустрічей

Для формувального оцінювання

Для оцінювання



НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

2013-2014 н.р.

Ангела Кароліна 8 клас – ІІІ місце
Жуковський Іван 10 клас – І місце

Результати участі учнів у ІІ 

етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад

2019-2020 н.р.

Ангела Павліна 10 клас – ІІ місце

2018-2019 н.р.

Ангела Павліна 9 клас – ІІІ місце

«2020 –Весна»

Куриляк Михайло 7 клас – диплом ІІ ступеня
Олефір Іван 7 клас – диплом ІІ ступеня
Койтюк Каміла 7 клас – диплом І ступеня
Вішован Анатолій 9 клас – диплом І ступеня
Піпаш Віктор 9 клас – диплом ІІІ ступеня
Ангела Павліна 10 клас – диплом І ступеня

Результати участі учнів у онлайн-

олімпіаді «На урок»

«2020 –Осінь»

Колач Наталя 8 клас – диплом І ступеня
Кушнірюк Христина 8 клас – диплом І ступеня
Кайлер Рената 8 клас – диплом І ступеня
Гасинець Мирон 8 клас – диплом І ступеня

Всеукраїнський конкурс «Орлятко»

«2019-2020»

3 призери

«2020-2021»

2 призери



ПОШИРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Публікації на сайті «Всеосвіта» та «На Урок»

Виступи на методичних нарадах, 
педрадах, методичних об’єднаннях, 
районних семінарах

Підготовка учнів до олімпіад



ПОКАЗОВІ  УРОКИ

Районний урок

«Школа. Шкільне життя»

Відкритий урок

«Чим ти цікавишся? Спільні інтереси»

У рамках методичного тижня
проведено урок

«Моє село»

У рамках предметного тижня
проведено урок

«Традиції харчування різних країн»



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА



МОЇ ПРАГНЕННЯ

Підвищувати свій
професійний рівень і
не зупинятися на
досягнутому

Вивчати сучасні
методики викладання

німецької мови

Розвивати критичне
мислення учнів

Впроваджувати в
навчально-виховний
процес інноваційні
методики навчання

Створити комфортні
умови навчання

Стимулювати учнів
до вільних

висловлювань



Дякую за увагу!


