Проблема, над якою працює
НВК № 157 у 2021-2022 н.р.

«Content and Language Integrated Learning
(CLIL). Вивчення предмету за допомогою
іноземної мови, а іноземної мови через предмет.»

Завдання :ознайомити з методичними рекомендаціями Міністерства
освіти та науки України щодо викладання предметів, а саме іноземних
мов на 2021-2022 нр. Врахувати дію карантинних умов та адаптувати
начавльні плани до змішаної ( дистанційної) форми освіти.
Навчання в умовах пандемії. Врахувати дію карантинних умов та
адаптувати навчальні плани до змішаної ( дистанційної) форми освіти.

Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної,
методичної і фахової підготовки членів методоб’єднання з метою
надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.
Ознайомлення з рекомендаціями для 4 -го класу. Учнівське
портфоліо. НУШ 4 кл.
Впровадження міжнародних проєктів.
Створення умов для професійного зростання, самоосвіти,
дослідницької і творчої діяльності учителів.
Розвивати інтерактивні методи навчання.
Підвищення кваліфікації вчителів, поглиблення їхніх теоретичних
знань, практичних умінь і навичок ( підготовка до проходження TKT
Module 1 ) .
Практичне спрямування роботи вчителів, навчання застосовувати
теоретичні знання для розв’язання практичних потреб викладання
іноземної мови. Адаптація для викладання змішаної та дистанційної
форми навчання.
Практика асинхронного режима проведення навчальних занять.

Розвивати творчі здібності учнів, залучаючи їх до позакласної
роботи.

Основні напрямки роботи МО вчителів
іноземної мови на 2021-2022 н.р.
1. Content and Language Integrated Learning (CLIL). Вивчення предмету за
допомогою іноземної мови, а іноземної мови через предмет
2. Ставати на засаді теоретичнї та практичної підготовки вчителів НВК 157, а
саме через залучення до проходження міжнародних курсів (CELTA, CELT-P,
CELT-S) та екзаменів TKT.
3. Брати участь у роботі РМО.
4. У 2021/2022 навчальному році брати участь у осінньому етапі
Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Мовознавець».
5. Брати участь у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови Гринвіч, Пазл.
6. Брати участь у науково-практичних конференціях , методичних днях,
семінарах- практикумах, методичних тижнях, вебінарах.
7. Провести діагностику (самооцінювання) щодо роботи МО.
8. Кожному вчителю МО спланувати роботу з обдарованими дітьми та графік
консультацій для учнів, що знаходяться на сімейній формі здобуття освіти.
7.Вивчати питання самоосвіти кожного члена методоб’єднання.
8. Проводити роботу серед батьків учнів молодших класів і зацікавлювати їх у
вивченні другої іноземної мови у школі.
9. Підвищення в учнів мотивації до навчання. Індивідуальна робота.
10. Підготовка учнів до ЗНО та ДПА
11. Залучати учнів до міжнародної діяльності. eTwinning, Лідер у Мені.
12. Залучити учнів та вчителів до міжпредметної інтеграції.
13. Залучення дітей до здачі міжнародних екзаменів.

І. Організаційні заходи

№
п/п
1.

2.

Зміст роботи

Термін виконання

Скласти план роботи методичного
об’єднання на 2021-2022 н.р.

Серпень

Оновити банк даних про вчителів
іноземних мов НВК № 157.

Серпень

3.

Проводити збори вчителів, що
залучені до проходження атестації.

4.

Обговорення Content and Language
Протягом року
Integrated Learning (CLIL). Залученні
вчителів з інших МО. Співпраця.
Ознайомити вчителів з досвідом
Грудень
роботи вчителів, що атестуються.

5.
6.
7.

8.

Організувати та провести олімпіади
та конкурси
Залучення до проходження
міжнародних курсів (CELTA, CELTP, CELT-S) та екзаменів TKT
вчителів МО.
Надання консультацій та порад
вчителям.

Вересень - Березень

Вересень - Грудень
Протягом року

Протягом року

9.

Відвідування уроків членів МО

Протягом року

10.

Залучити вчителів до виступів на
засіданнях МО.

Протягом року

11.

Організація онлайн тренінгів для
учителів.

Протягом року

12.

Зібрати матеріали на допомогу
вчителям
(статті, розробки уроків, тем, які
друкуються в періодичних виданнях,
матеріалах з досвіду роботи
вчителів.)

Протягом року

ІІ. Заходи з підвищення якості навчальних досягнень умінь і навичок учнів,
робота з обдарованими учнями

№

Зміст заходу

Дата виконання

1.

Організація, проведення та
Вересеньзабезпечення участі учнів у
березень.
конкурсах та здачі міжнародних
екзаменів з іноземної мови.

Виконавець
Масалова І.Ю.
Бахтарова А.М.
Бесен Н.С.

«Мовознавець»
«Грінвіч»
«Пазл»

2.

Підготовка до проходження
міжнародних екзамінів у рамках
співпраці з University of
Cambridge.
1. Імплементація теми МО
Протягом року

Миронова А.О.

Content and Language Integrated
Learning (CLIL). Вивчення
предмету за допомогою
іноземної мови, а іноземної
мови через предмет
до плану школи
3.

Залучення до міжнародної
Протягом року
проєктної діяльності учнів НВК.
Участь у міжнародних проєктах
eTwinning, співпраця з
організацією EU Code Week, з
FranklinCovey Co.
Співпраця ( започаткування
Snail Mail )з початковою
школою та практичною школа в
Двуре Кралове-над-Лабем.

Члени МО

4.

Забезпечення участі учнів у
проєктах НВК, де
забезпечується інтеграція з
іноземними мовами .

Члени МО

Протягом року

5.

Індивідуальні заняття з учнями,
які навчаються на низькому
рівні та з учнями, котрі
потребують підвищеної
педагогічної уваги.

Протягом року

Члени МО

6.

Робота з обдарованими дітьми.

Протягом року

Члени МО

7.

Виступ вчителів, ППД яких
вивчається на засіданнях МО з
презентацією власного
педагогічного досвіду.
Залучення до роботи Євроклуба

Протягом року

Члени МО

Протягом року

Члени МО

Активна участь у педагогічних
радах, педагогічних читаннях,
конференціях.

Протягом року

Члени МО

8.
9.

ІІІ. Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів

№

Зміст заходу

1.

Робота з молодими педагогами:

2.

Дата виконання

Відповідальний

Протягом року

Члени МО

- проведення майстеркласів;
- відвідування та аналіз
уроків.
Презентація досвіду (портфоліо, Квітень 2022 р.
звіт) вчителів, що атестуються

Вчителі, що
атестуються

3.

Презентація виховних заходів
вчителів, що атестуються.

Протягом року

Керівник МО

4.

Вивчення, аналіз навчальних
планів, програм, підручників,
методичних розробок,
інструкцій, рекомендацій до
змісту, форм і методів
проведення уроку, позакласної
роботи.

Протягом року

Керівник МО

5.

6.
7.

8.

9.

Оволодіння навичками
самоаналізу, інноваційними
технологіями, формами,
методами та прийомами
навчання учнів.
Проведення відкритих уроків,
виховних заходів, їх аналіз і
самоаналіз.
Доатестаційна підготовка.
Проходження курсів
підвищення кваліфікації,
атестація вчителів
Випуск роздаткового матеріалу
за потреби.

Протягом року

Керівник МО

Протягом року

Керівник МО
Члени МО

Протягом року

Керівник МО

Протягом року

Керівник МО
Інформаційна
служба

Учать в педагогічних радах,
конференціях.

Протягом року

Члени МО

ІІІ. Позакласна робота. Робота з обдарованими учнями.

№

Зміст заходу

Дата виконання

Виконавець

1.

Організація та проведення
тижня іноземної мови
Merry Christmas

Грудень-січень

Члени МО

2.

Організація позакласної роботи
з іноземної мови.

Члени МО

3.

Організація консультацій для
дітей, що здобувають освіту за
сімейною (домашньою )
формою.

Відповідно до
плану роботи
НВК
Протягом року

Члени МО

План роботи МО з іноземної мови

2020-2021нр.
Голова методоб’єднання: Миронова Анна Олексіївна, заступниця директорки НВК
№ 157
Проблема: «Content and Language Integrated Learning (CLIL). Вивчення предмету
за допомогою іноземної мови, а іноземної мови через предмет.»
Мета: Вдосконалення методів організації навчального процесу, вивчення і
використання інтерактивних методик у процесі навчання іноземних мов в умовах
адаптивного карантину та карантиту жовтої, помаранчевої та червоної зон.
Засідання №1
№
п.
п.

1.

2.

Зміст і форми роботи

Дата
провед
ення

Аналіз роботи методоб’єднання 30.08
вчителів англійської мови за 20212022 н. р.
Обговорення роботи МО
на 30.08
наступний
навчальний
рік.
Атестація членів МО іноземної
мови.

Хто відповідає

Голова МО
НВК № 157

Всі вчителі

Оновлення бази даних про 30.08
новоприбулих вчителів іноземної
мови. Внесення данних нових
вчителів у експертну оцінку.
Оголошення
про проведення 30.08
Всеукраїнських
конкурсів
з
англійської мови для учнів 2- 11
класів.

Миронова
А.О.

5.

Обговорення
методичних 30.08
рекомендацій міністерства освіти і
науки України щодо викладання
іноземних мов у 2021-2022 н.р.

Миронова
А.О.

6.

Обговорення результатів ЗНО - 30.08
2021 з англійської мови

Бахтарова
А.М.

3.

4.

Місце
проведення

Масалова І.Ю.
Бахтарова
А.М.

Засідання №2
№
п.
п.

1.

Зміст і форми роботи

Дата
провед
ення

Хто відповідає

Обговорення впровадження 10.09
НУШ у 4 класі

Миронова
А.О.

2.

Презентація «Важливі
аспекти роботи у 4 класі
2021-2022 нр

10.09

Миронова
А.О.

3.

Оцінювання учнів
початкової школи

10.09

Бесен Н.

4.

«Мовознавець»
«Грінвіч»
«Пазл»
Підготовка до проходження
міжнародних екзамінів у
рамках співпраці з
University of Cambridge.

10.09

Бесен Н.

Місце
проведення

НВК № 157 (
початкова
школа)

Засідання №3
№
п.
п.

1.
2.

Зміст і форми роботи

Дата
провед
ення

Проходження атестації членів МО. 08.10
Обговорення виховних заходів.
Міжнародні курси та сертифікати 08.10
для вчителів.

3.

Про роботу НВК 157 у рамках 08.10
CLIL.

4.

Про заповнення журналів.

08.10

Хто відповідає

Миронова
А.О.
Бахтарова
А.М.
Закревська
О.П.
Бернатович
М.А.
Миронова
А.О.

Місце проведення

НВК № 157

