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НАКАЗ 

29.12.2017                                                                                                                №  
 
Про підсумки проведення 
місячника німецької мови 

 
Відповідно до річного плану роботи закладу, з метою розвитку творчості учнів, 

узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду проведено тематичний 
предметний місячник німецької мови з 04.12 по 29.12.2017 р. 

Робота педагогів була спрямована на: 
- сприяння розвитку інтересу учнів до вивчення німецької мови; 
- формування наукового світогляду, розширення й поглиблення знань, умінь і навичок 

ліцеїстів; 
- забезпечення належних умов для виявлення і розвитку творчої активності учнів. 
-   забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, яка його потребує, на основі 

її психолого-педагогічного вивчення, профілактиці і корекції відхилень у особистісному 
розвитку та поведінці. 

Учителі німецької мови Киналь А.Ю., Ладиняк І.С., Яцентюк О.Ю. продемонстрували 
свій науково-методичний рівень, професійну майстерність, поділилися власним педагогічним 
досвідом. 

Упродовж предметного місячника вчителями німецької мови  було проведено такі 
заходи:  

відкриті уроки: «Лісові та дикі тварини», «Червона книга. Охорона навколишнього 
середовища», «Презентація проектів «Моя улюблена книга» (Киналь А.Ю.), «Проблеми 
навколишнього середовища», «Сучасні засоби комунікації» (Ладиняк І.С.), «ЗМІ у моєму 
житті», «Моя улюблена книга» (Яцентюк О. Ю.); 

позакласні та позаурочні заходи: квест по ліцею «Як добре ти знаєш ліцей», конкурс 
на кращу різдвяну листівку іноземною мовою, інтерактивна вікторина «Чи знаєш ти німецьку 
мову», інтегрована виховна година «Традиції святкування Різдва у Німеччині», дискусія 
«Warum Deutsch?»,  урок-подорож «Традиції святкування Різдва у Німеччині», інтерактивна 
вікторина «Визначні місця Німеччини», інтерактивна гра «Buchstabieren Sie, bitte». 

Члени методичного об’єднання німецької провели контрольний зріз знань з навичок 
аудіювання, письма. Адміністрацією закладу здійснено  перевірку ведення робочих зошитів. 

Під час проведення місячника вчителі Киналь А.Ю., Ладиняк І.С., Яцентюк О.Ю. 
доцільно застосовували інформаційно-цифрові технології. Серед форм і методів роботи 
переважали: 

- спосіб розкриття значень іншомовних слів: прямий (безперекладний) і непрямий 
(перекладний); 

- головний канал надходження іншомовної інформації: візуальний, аудіо-візуальний;  



- зв’язок методу навчання з психічними процесами оволодіння іноземною мовою: 
свідомий та інтуїтивний, штучний та природний; 

- аудіо-лінгвальний метод; 
- комунікативний метод. 
На підставі викладеного вище 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Оголосити подяку за якісну підготовку й проведення предметного місячника голові 
методичного об’єднання вчителів іноземної мови Киналь А.Ю.  
2. Відзначити креативність, високу якість та ефективність проведених заходів учителями: 
Киналь А.Ю., Ладиняка І.С., Яцентюк О.Ю. 
3. Майстру виробничого навчання Яковенко І.В  продовжувати висвітлювати проведення 
заходів на сайті ліцею.  
4. Заступникові директора з навчально-виховної роботи Полєшку Р.А. продовжити контроль 
за підготовкою й проведенням предметних місячників. 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Полєшка Р.А. 

 
 
 
Директор ліцею                                                                  С.К. Пастух 
   
 Р. Полєшко  
 
 
3 наказом ознайомлені: 
Киналь А.Ю. 
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Яцентюк О.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


