
Звіт  

роботи МО вчителів англійської мови ЗОШ №6 

за 2019-2020 навчальний рік. 

МО вчителів англійської мови працює над методичною проблемою 

«Використання ефективних методів навчання іноземної мови в школі». Кожен 

вчитель, працюючи над своєю методичною проблемою, підпорядковує свою 

роботу єдиній меті шкільного МО, використовуючи ефективні методи навчання, 

намагався досягти високої якості знань учнів з іноземної мови. 

 

1. Робота членів ШМО вчителів іноземної мови над методичною 

проблемою 
 
 

№ зп ПІБ вчителя категорія і 

звання 
Методична проблема термін роботи 

над 

проблемою 
1 Будянська 

Галина 
Євгенівна 

вища, 
старший 
вчитель 

Ефективні методи навчання 

усного мовлення на уроках 

англійської мови 

2015 -2020 

2 Г рабіна 
Людмила 
Володимирівна 

вища, 
старший 
вчитель 

Методи подолання складних 

випадків при вивченні 

англійської граматики 

2017-2021 

3 Красножан 
Олена 
Олександрівна 

вища, 
старший 
вчитель 

Вивчення граматичного 

матеріалу на уроках 

англійської мови 

2018 -2023 

4 Бикова 
Альона 
Сергіївна 

спеціаліст, ІІ 
категорія 

Ігрові моменти на уроках 

англійської мови у молодших 

класах 

2016-2021 

5 Козаченко 
Оксана 
Володимирівна 

спеціаліст, ІІ 
категорія 

Добірка вправ для 

формування комунітаційної 

компетенції учнів початкової 

школи з кінестетичним 

стилем навчання 

2016-2021 

 
 

  



2. Для здійснення ключових завдань методичної проблеми МО школи було 

виконано план теоретичних і практичних засідань: 

а) вивчення іноземних  мов у 2019 – 2020 навчальному році за Державним 

стандартом  та типовими освітніми  програмами, а саме:  

 Для учнів 1-2 класів  за новим  Державним  стандартом  початкової 

освіти. (Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. №87) 

 Для учнів  3-4 класів за  Державним  стандартом  початкової  загальної  

освіти. (Постанова КМУ   від 20 квітня  2011 р.  №462) 

 Для  учнів 5-9 класів за   Державним  стандартом  базової та повної 

загальної середньої освіти. (Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. 

№1392) 

 Для учнів 10-11 класів за   Державним  стандартом  базової та повної 

загальної середньої освіти. (Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. 

№1392) 

б) Вимоги  щодо навчально-методичного процесу учнів 2 класу  Нової 

українського  школа: 

 Розвиток  спілкування  в  усній формі.  

 Розвиток навичок  читання. 

 Розвиток фонетичного слуху та інтонаційно-вимовних навичок 

 Формування первинних навичок письма. 

в) Формувальне оцінювання на уроках іноземної мови у другому класі (щодо 

Нової української школи) 

г) Обговорення та затвердження  на 2019 – 2020 н.р. календарного планування 

з англійської мови згідно: 

 Освітньої програми для  1-2 класів (НУШ) 

 Освітньої програми  загальної  середньої  освіти  І ступеня для  3-4 
класів 

 Освітньої програми  закладів загальної  середньої  освіти  ІІ ступеня 

(базова середня  освіта)  для  5-9 класів 

 Освітньої програми  закладів загальної  середньої  освіти  ІІІ ступеня 

(повна загально середня  освіта)  для  10-11 класів 
  



д) Обговорення організаційних питань щодо підготовки учнів у міській та 

шкільній предметній олімпіаді  з англійської мови. 

е) Ефективні методи навчання англійської мови у 1 та  2 класах на основі 

використання  карток (з лексики, граматики, з сприйняттям на слух, з 

зорового  сприйняття) згідно вимогам  Нової української  школи. 

ж) Рекомендації щодо проведення тестових завдань у молодших та старших 

класах  - етап послідовної підготовки учнів до складання незалежного 

тестування з іноземної мови випускниками 11 класу, та ДПА 9 клас. 

з)  Творчий звіт вчителя іноземної мови Будянської Г.Є.   щодо проходження 

чергової атестації. 

3. Протягом 2019-2020 н.р. вчителі англійської мови ШМО сумлінно 

відвідували та брали участь в навчально-методичних семінарах ММО 

вчителів іноземної мови, включаючи питання щодо НУШ, також  ШМО  

було проведено міський семінар   вчителів  іноземної мови за темою: 

«Творчий підхід щодо вивчення  іноземних мов в умовах сучасної 

української школи», на якому  було  розглянуто такі питання: 

 Лінгвістичні особливості відповідно вивчення іноземної мови у 

молодших класах (1-2 кл.) в умовах сучасної  української  школи. 

 Застосування критичного мислення на уроках англійської мови як 

засіб розвитку творчих здібностей учня. 

 Розкриття творчого потенціалу дитини на уроках англійської мови як 

основа розвитку гармонійної особистості. 

 Розвиток  творчих  здібностей учнів на  уроках англійської  мови 

шляхом використання інноваційних технологій. 

  

 
  



Підвищення кваліфікації вчителів 

За 2019-2020 навчальний рік 

 

1) Протягом 2019-2020 навчального року пройшли спецкурси, щодо викладання 

іноземної мови у молодших класах за новітньою методикою на основі закону НУШ  

 

№ п/п ПІБ вчителя 

Категорія і звання до 

атестації 

 

Термін 
Форма 

проходження 

1. Будянська  Г.Є.  

Вища категорія, 

звання старший 

вчитель 

Січень 2020 р.  Онлайн  

2. Грабіна Л.В. 

Вища категорія, 

звання старший 

вчитель 

Червень 2019 

рік 
Очна 

 

2) З метою підвищення методично-професійного рівня, вчителі Будянська Г.Є., 

Грабіна Л.В., Красножан О.О. були слухачами майстер-класу з англійської мови і 

одержали сертифікати:  

 

a. Certificate of  Attendance of the seminar: “Effective  Using  Lexical  Words at the 

Lesson” (organized by MM Publications and Linguist LTD);  09.10.2019 р. 

b. Certificate of  Attendance of the seminar: “Making  Vocabulary  Memorable” 

(organized by MM Publications and Linguist LTD);  14.01.2020 р. 

 

  



3) Підвищення кваліфікації вчителів за 2019-2020 навчальний рік в межах атестації 

пройшли: 

№ 

п/п 
ПІБ вчителя 

Категорія і звання 

до атестації 

Категорія і звання 

за підсумками 

атестації 

1.  

Будянська Г.Є. 

(остання  курсова підготовка 

2017 р.) 

 

Вища категорія 

Вища категорія, 

звання старший 

вчитель 

 

а) В межах  атестації (за 2015 – 2020 н. р.) вчитель  Будянська Г.Є. відвідувала  

семінари  ММО  вчителів іноземної мови та брала участь  у майстер-класах з 

англійської  мови і  отримала  сертифікати: 

 Certificate of  Attendance of the seminar:  “ZNO: Five Steps  to  Success” (Conducted 

by  Thomas Barton);  19.10.2016 р. 

 Certificate of  Attendance of the seminar:  “Mixed  Ability Classes? Not a  Problem!” 

(organized by MM Publications and Linguist LTD); 25.10.2016 р. 

 Certificate of  Attendance of the seminar:  “Teaching  Grammar   at NUS” (organized 

by MM Publications and Linguist LTD); 29.08.2018 р. 

 Certificate of  Attendance of the seminar:  “Preparing  for ZNO” (organized by 

Cambridge  University  Press); 17.10.2018 р. 

 Certificate of  Attendance of the seminar:  “Making  Vocabulary  Memorable” 

(organized by MM Publications and Linguist LTD);  14.01.2020 р. 

 Сертифікат про участь у «Педагогічному профтесті», який  було проведено на 

Інтернет – порталі рейтингу освітніх  закладів України, та  посіла І рейтингове 

місце 29.12.2017 р. 

б) Очолює  ШМО  вчителів англійської мови. 

в) Протягом  поточного  навчального року в межах  атестації: 

 Організувала та провела міській  семінар  вчителів  іноземної мови за темою: 

«Творчий  підхід щодо вивчення іноземних  мов в  умовах сучасної 

української  школи», на якому виступила з  доповіддю «Лінгвістичні  



особливості відповідно  вивчення  іноземної  мови у молодших  класах (1-2) 

в  умовах НУШ. 

(13.11.2019) 

 Проведено  відкритий  урок за темою: «Books  in our  Life»  

(8 клас 13.02.2020 р.) 

 Проведено відкритий позакласний  захід: «Quiz:  What  do  you   know  about  

the United  Kingdom?» 

(8-9 клас 03.03.2020 р.) 

 

 

На  уроках вчитель  застосовує  ефективні  засоби навчання, що спонукає розвитку  

інтересу учнів  до вивчення англійської мови. 

Протягом навчального року вчитель використовувала різноманітні методи та прийоми 

для розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів. На уроках приділялась велика 

увага граматиці англійської мови, виконувались серії вправ різного ступеня складності. 

Особлива увага приділялась письмовому та усному  мовленню і використовувались такі 

види роботи: тренувальні диктанти (лексичні, фабульні), твори за вивченими темами, 

складання листів, резюме, ділових паперів. 

 В старших класах проводились тренувальні тестові вправи різноманітного змісту з 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності, як головний етап підготовки учнів до проведення 

річного оцінювання умінь та навичок з англійської мови у 2 – 11 класах та складання ДПА 

випускниками 9 класів і ЗНО випускниками 11 класу з іноземної мови. 

 

 

 

 

  



Якість навчальних досягнень учнів з англійської мови 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

п/п 
ПІБ вчителя 

Загальна 

кількість 

учнів 

Високий 

рівень,  

% 

Достатній 

рівень,  

% 

Середній 

рівень,  

% 

Початковий 

рівень,  

% 

1. Будянська Г.Є. 41 19 31 50 - 

2. Грабіна Л.В. 160 25 30 45 - 

3. Красножан О.О. 115 19 40 41 - 

4. Бикова А.С. 178 30 34 36 - 

 

 

2. ЗНО з англійської мови в 11 класі за 2019-2020 навчальний рік: 

Результати державної підсумкової атестації 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Набрано 

тестових 

балів за 

завдання 

державної 

підсумкової 

атестації 

Оцінка за 

державну 

підсумкову 

атестацію 

Вчитель 

1)  Гажийська Ксенія    Грабіна Л.В. 

2)  Генделев Роман   Грабіна Л.В. 

3)  Депутат Христина   Грабіна Л.В. 

4)  Желінський  Владислав   Грабіна Л.В. 

5)  Красножан Анна   Грабіна Л.В. 

6)  Нестеренко Дмитро   Грабіна Л.В. 

7)  Паланська Анна   Грабіна Л.В. 

8)  Попов Владислав   Грабіна Л.В. 

9)  Хименко  Христина   Грабіна Л.В. 

10)  Федоренко Ілля   Грабіна Л.В. 

 

 

 

  



У 2019-2020 навчальному році учні брали участь у І (шкільному), ІІ (міському), ІІІ 

(обласному) турах Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. 

№ 

п/п 
П І  учня Клас 

Місце в І 

турі 

Місце в ІІ 

турі 

Місце в ІІІ 

турі 
Вчитель 

1. 
Остроухов 

Олександр 8-А І   Будянська Г.Є. 

2. 
Маркова  
Марина 

8-Б ІІ   Грабіна Л.В.   

3. 
Братінов  
Влад 

8-А ІІІ    Будянська Г.Є. 

4. 
Коштерик  
Діана 9-А І   Красножан О.О. 

5. 
Борисюк 

Анастасія 
9-А ІІ   Грабіна Л.В. 

6. 
Крижанівська  
Карина 

9-Б ІІ   Грабіна Л.В. 

7. 
Буділовська  
Катерина 9-Б ІІІ    Будянська Г.Є. 

8. 
Єремиця  
Валерія 

9-Б ІІІ    Будянська Г.Є. 

9. Захарова 

Анастасія 
9-А ІІІ    Красножан О.О. 

10. 
Спренчан  

Анастасія 10 І   Красножан О.О. 

11. 
Аблова  
Дар′я 

10 ІІ    Грабіна Л.В. 

12. Панченко 

Катерина 
10 ІІІ   Красножан О.О. 

13. 
Красножан  
Анна 

11 І ІІІ  Грабіна Л.В. 

14 
Сорокіна  
Марія 

11 ІІ   Грабіна Л.В. 

15 Онищенко 

Катерина 
11 ІІІ   Грабіна Л.В. 

 

  



Підсумки МАН з англійської мови 

Учень Вчитель Тема Міський тур 
Обласний 

тур 

Всеукр. 

тур 

Крижанівська  
Карина 

Грабіна 

Л.В. 

«British  English 

and American  

English» 

    

 

В 2019-2020 році учні ЗОШ №6 третіх-одинадцятих класів взяли участь у 

Всеукраїнських конкурсах знавців англійської мови «Гринвіч» (40 учнів) та «Puzzle» (47 

учнів): вчителі  Красножан  О.О,  Будянська Г.Є,  Грабіна  Л.В.,  Бикова  А.С. За  участь  в  

конкурсі  «Puzzle» учасники отримали: Диплом  за І  місце (3), Диплом  за  3 місце (7),  

Сертифікат  учасника (37).  

За  участь  в  конкурсі  «Гринвіч» повідомлень  ще  немає. 

Висновки: вчителям англійської мови необхідно посилити індивідуальну роботу з 

обдарованими учнями для їх участі в міській та обласній олімпіаді. 

Особливо приділити увагу таким видам роботи як усне мовлення та аудіювання. 

Великий інтерес в учнів викликають позакласні заходи з іноземної мови. У 2019-

2020 році було проведено: 

1. Вікторина для молодших класів «У світі англійських слів». Вчителі 

Грабіна Л.В., Бикова А.С. 

2. «Життя та творчість Ввидатних  англійських   поетів  та письменників» (8-

11 класи). Вчителі Грабіна Л.В., Будянська  Г.Є., Красножан  О.О. 

3. Вистава до свята Нового року  (2-4 класи). Вчитель  Бикова А.С. 

4. Вікторина: «What  do  you   know  about  the United  Kingdom?». Вчитель 

Будянська Г.Є. (8-9 класи) 

5. Інтерв’ю з учнями середніх та старших класів школи: «Why  must   we  know  

English?». Вчитель  Красножан О.О. 

В школі працює один кабінет англійської мови, в якому наявна належна дидактична 

база, більш активно вживати новітні інформаційні технології на уроках англійської мови. 

 

Керівник ШМО                                                                ______________Будянська Г.Є. 
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