
 

 

 

 

 

 

ЛІТОПИС 
МЕТОДИЧНИХ НАДБАНЬ  
ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 
ГЛИБОЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

 



2014  
Літня школа для вчителів англійської мови із СОВою 

З 16 по 20 червня 2014 року на базі Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області проводилася Літня школа для вчителів 
англійської мови. 

Організаторами 
даної Літньої 
школи є завідуюча 
центром іноземних 
мов та 

міжнародних відносин Світлана Куриш та 
директор Студії освіти для викладачів («СОВА») 
Світлана Сушко. Під час Літньої школи, в якій 
взяло участь близько 20 педагогів Чернівецької області, серед яких двоє вчителів 
англійської мови Глибоцької ЗОШ Віра Заяц та Алла Шевчук, тренери п. Альона, 
п. Марія та п. Ольга проводили п’ятиденні семінари для вчителів. Усі тренінги 
проводилися англійською мовою, інформація з методики викладання англійської 
мови подавалася тренерами дуже доступно, 
просто і цікаво. Такого формату навчання 
сприяє підвищенню фахової майстерності 

вчителів 
іноземних мов, 
спонукає до 
«перезагрузки» 
форм та 

методів 
викладання 

іноземної мови. 
«СОВА» - це кейс нових, корисних ідей, практичних 
навиків для викладачів, адже мета цього навчання - 

активна діяльність, направлена на вдосконалення роботи педагогічних 
працівників, підвищення їх мотивації на самовдосконалення та розвиток.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Районний семінар – практикум 
вчителів англійської мови з проблеми: «Формування 

мовленнєвої компетенції школярів на уроках іноземної мови. 
Навчання говорінню.» 

Немає людей, більш допитливих,  
невагомих, більш одержимих думками  

про творчість, як учителі. 
В. Сухомлинський 

 
Сучасна школа чекає нового вчителя, 

який має високу фахову кваліфікацію та 
професійну культуру, здатний об'єктивно 
осмислювати педагогічні явища й факти, 
критично оцінювати й творчо сприймати 
педагогічну дійсність. Високі вимоги до 
сучасного педагога зумовлені 
об’єктивними потребами суспільства, 

новими завданнями, які ставить 
перед нами життя. 

На базі районного 
методичного центру управління 
освіти відбувся семінар-тренінг 
вчителів англійської мови з 
проблеми: «Формування 
мовленнєвої компетенції школярів 

на уроках іноземної мови. Навчання говорінню». Даний 
семінар - тренінг організували вчителі англійської мови 
Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Семінар складався з двох 
частин: теоретичної та практичної. Під час теоретичної 
частини Інна Білоус та Галина Писарук підготували 
доповіді для педагогів району з проблем: «Мовний бар’єр 
та шляхи його 
подолання» і 

«Формування 
іншомовної 

фонетичної компетенції на уроках іноземної 
мови. Фосилізація». Доповіді з елементами 
роботи в групах та в парах Віри Заяц та Алли 
Шевчук висвітлювали наступні проблеми: 
«Формування мовленнєвої компетенції 
школярів на уроках іноземної мови. Навчання говорінню».   Після невеличкої  
перерви Алла Шевчук та Віра Заяц провели для вчителів району тренінги з 
розвитку навиків усного мовлення.   

Отже,  під час семінару вчителі мали змогу вдосконалити свою фахову 
майстерність, адже без вдосконалення професійної діяльності педагога процес 
оновлення неможливий тому, що школі потрібен педагог-психолог, дослідник, 
науковець, актор, здатний креативно вирішувати професійні завдання, 



співпрацювати з іншими та вести за собою. Одним словом той, хто любить і 
розуміє дітей. 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 



Незабутня зустріч з Cambridge 

         Відповідно до плану роботи міжнародної освітньої організації 
«Екзаменаційний департамент Кембриджського університету» спільно з 
видавництвом Кембриджського університету 17 листопада 2014 року на базі ЧНУ 
ім. Юрія Федьковича відбулася міжнародна конференція фахівців з викладання 
англійської мови Чернівецької області з проблеми ««Professional development with 
Cambridge English. Професійний розвиток вчителя англійської мови разом з 
Кембріджем».  Організаторами даної конференції були: Видавництво 
Кебриджського університету (Cambridge University Press), Екзаменаційний 
департамент Кембриджського університету (Cambridge English Language 
Assessment), компанія Лінгвіст, Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти 
Чернівецької області. У конференції взяли участь методисти, керівники 
методичних об"єднань та вчителі англійської мови. Глибоцький район 
представили 5 учасників: Віра Заяц - методист РМЦ, Валентина Чобан - керівник 
РМО вчителів англійської та німецької мов, Надія Оршевська - вчитель 
англійської мови Старововчинецького ліцею, Марія Заєць - вчитель англійської 
мови Тереблеченської ЗОШ №1 та Даніела Парфеній  - вчитель англійської мови 
Грушівського НВК. 
        Розпочалася конференція з привітання В.Д. Бялика (викладача факультету 
іноземних мов) та представлення гостей: Любові Залюбовської, методиста 
видавництва Кембриджського університету Cambridge University Press; Дарини 
Сіжук, консультант екзаменаційного департаменту Кембриджського університету 
Cambridge English Language Assessment Consultant; Michael Carrier,  Director of 
Strategic Partnerships for Cambridge English, a division of University of Cambridge; 
Lana Sushko, засновник приватної школи "студія освіти для викладачів "СОВА"". 
Любов Залюбовська розповіла про зміни в видавництві методичної літератури за 
останні роки "Cambridge English – How ELT publishing has moved in the last few 
years". Дарина Сіжук презентувала найбільш визнані кваліфікації з англійської 
мови в світі "Cambridge English—The Most Valuable English Qualifications in the 
World". Наступна доповідь була на тему: "Нова освітня програма з навчання та 
оцінювання досягнень учнів з англійської мови Cambridge English Schools в 
загальноосвітніх навчальних закладах" ("Cambridge English Schools – A 
comprehensive programme of English language learning, teaching and assessment"). 
Роботу конференції продовжив Michael Carrier з доповіддю "Modern Trends in 
English Language Teaching and Assessment. International qualifications for English 
Language Learners and Teachers." (Assessment and evaluation are crucial cogs in the 
wheel of the education system and as such need to be reliable and fit for purpose. 
During his talk, Michael Carrier introduced the changes in Cambridge English: First and 
Advanced exam, presented the new system of reporting results among Cambridge 
English exams (Cambridge English Scale) as well as provided a detailed outlook at 
Cambridge English Qualifications for Teachers. Michael Carrier is Director of Strategic 
Partnerships for Cambridge English, a division of University of Cambridge. He has 
been involved in English language teaching for over 25 years as a teacher, trainer, 
author, school director, and network director. He has worked in Germany, Italy, Poland, 
the UK, and the USA, and has lectured in many other countries. He has an MA in 
Applied Linguistics and an MBA, and has worked in various senior management 
positions in language education. Most recently he was Director of English Language 
Innovation & Partnerships at the British Council in London.  His special field of interest 



is in e-learning and the application of technology to language teaching. He is the Editor 
of the Technology section of Modern English Teacher Journal, and was recently 
Associate Professor at New School University, New York. Michael Carrier is a Fellow 
of the Royal Society of Arts, a Member of the Institute of Directors, and a Member of 
the Society of Authors, London.) 
    Після невеличкої кави-брейк для  учасників конференції Лана Сушко провела 
майстер-клас "Boost your vocabulary" (Навчання учнів лексики на уроках 
англійської мови). Під час майстер-класу Лана показала яким чином можна 
подавати учням лексичні одиниці та як їх (слова) застововувати на практиці. 
Вчителям було презентовано 7 видів діяльності навчання учнів нових слів. 
      По закінченню  конференції кожен учасник отримав сертифікат. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015 
Учитель як фахівець живе доти, поки 

вчиться. 
                                                                                                        
                                                     (К.Д. Ушинський) 
        Володіння англійською мовою – вже не 
дивовижна навичка, а необхідність. Сьогодні її 
навчають у дитячих садках, школах, вузах, не 
кажучи вже про численні курси та тренінги. 
Знання англійської мови грає все більш важливу 

роль у пристосуванні кожної людини до сучасних світових умов і дає переваги 
майже у всіх сферах життя. Більш того, новітня європейська мовна політика 
орієнтує громадян Європи на багатомовність. Без цього успішна інтеграція в 
сучасному світі просто неможлива. 

Окрім вивчення англійської мови досить пріоритетним питанням 
залишається вибір підручника, як успішного джерела навчання та володіння 
іноземної мови. 27.02.2015 на базі Чернівецької загальноосвітньої школи №2 імені 
Юрія Федьковича відбувся навчально – методичний семінар – тренінг на тему 
«Підвищення професійної майстерності та розширення методологічного 
репертуару вчителя англійської мови в молодших, середніх та старших класах» за 
участю Роберта Хартінга, методиста освітньо-методичного центру PEARSON-
DINTERNAL. Координували 
роботу семінару-тренінгу 
 Світлана Куриш, завідувач НМЦ 
іноземних мов та міжнародних 
відносин інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області  та 
Олена Кузьміна, головний 
спеціаліст управління освіти 
Чернівецької міської ради.  

Розпочала роботу семінару 
завідувач НМЦ іноземних мов та 
міжнародних відносин ІППОЧО 
Світлана Куриш, яка привітала 
учасників семінару – тренінгу та представила гостей.  

Олена Кузьміна розповіла про міжнародний іспит для вчителів TKT 
(Teaching Knowledge Test). 

Роберт Хартінг презентував підручники видавництва  PEARSON, провів 
цікаві тренінги з навчання учнів лексики, граматики, читанню та найголовнішого 
– мовленню. 

Отже, вивчення англійської мови (і не тільки англійської, а будь-якої 
іноземної мови) розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш 
 духовний світ, дає можливість зануритися в світ загадкового і незбагненного, 
спілкуватися з людьми і з іншим пластом світогляду і ментальності. Володіючи 
іноземною мовою, людина автоматично переходить на вищий соціальний 
 ступінь, оскільки стає конкурентоспроможною. 

 



Вчителі Глибоцької гімназії  - члени експертної групи  
при Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання 

якості освіти  
 

26 березня 2015 року на базі КУ «Група моніторингу 
системи освіти, господарського обслуговування та 
аудиту установ освіти області» відбулися навчання 
педагогічних працівників, які можуть працювати 
експертами груп з предметів тестування для 
визначення порогового бала, та старших 
екзаменаторів області з української мови та 
літератури. представниками Глибоцького району а 
даних навчаннях були: Радкевич О.О. - вчитель 
світової літератури Глибоцького ліцею, Заяц В.П. –
вчитель німецької мови Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ст., 
Гумельник Р.Р. - вчитель географії Димківського 
НВК,  Сучеван Ш.Г. - вчитель математики 
Сучевенської ЗОШ.  
         У заході взяли участь Любінець Іван 

Любомирович, заступник директора 
ІФРЦОЯО, Гарасимчук Зоряна Іванівна, 
методист ІФРЦОЯО. 
Навчання-інструктаж відкрила Світлана 
Іванівна Прінько, директор Групи 
моніторингу, яка зазначила, що у цій залі 
зібралися найкращі вчителі, методисти, 
викладачі області, які можуть бути членами 
предметних експертних груп при визначенні 
порогу «склав/не склав» після кожного 
тестування. Вона зазначила, що це досить відповідальна та почесна місія. 
        Любінець Іван Любомирович ознайомив присутніх з новою технологією 
визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. У її 
основу покладено традиційне для практики оцінювання визначення порогу 

«склав/не склав». Подібна 
технологія використовується в 
більшості країн світу, де 
практикується проведення 
зовнішніх іспитів, і передбачає 
чітке розмежування абітурієнтів 
на тих, хто має мінімально 
необхідний обсяг знань і на тих, 
хто його не має. Поріг «склав/не 
склав» буде визначатися шляхом 
використання двох методик – В. 
Ангоффа та К. Беука. Перша 
методика заснована на вимогах 
до обсягу знань, друга – на 

врахуванні найбільш допустимої кількості тих, хто не виконав тест. 



        Учасники заходу в ході практичної роботи вчилися самостійно визначати 
імовірність виконання кожного із завдань сертифікаційних робіт з предметів 
тестування мінімально підготовленим абітурієнтом, а також передбачати відсоток 
учасників, які, на їхню думку, повинні подолати відповідний поріг. 
      За результатами виконаних робіт УЦОЯО визначить експертів з кожного 
предмета тестування для роботи під час основної сесії ЗНО-2015. 
У червні та липні 2015 та 2016 року відбулися засідання членів експертної групи з 
визначення подолання порогу під час сертифікаційної роботи з німецької мови. 
Одним із членів групи була вчителька німецької мови Глибоцької ЗОШ Віра Заяц. 

 

 
 

 

 
 



Семінари з Goethe - Institut - шлях до самовдосконалення 

        Відповідно до листа Міністерства освіти і 
науки України від 07.10.2015 №2/2-14-2009-15 з 28 
жовтня по 01 листопада 2015р. на базі інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області проходив семінар для вчителів німецької 

мови, 
організований 

Блажевською Н.В., 
методистом 

науково-методичного центру іноземних мов та 
міжнародних відносин ІППОЧО. 
     Гете-Інститут в Україні пропонує щороку 
мережеві семінари, що організовуються спеціально 
для вчителів німецької мови з невеликих міст та сіл. За 

допомогою таких заходів учителі 
отримують шанс підвищити свою 
кваліфікацію та мовний рівень, 
ознайомитись із сучасними методико-
дидактичними підходами до викладання 
німецької мови. Як правило, такі семінари 
проводять досвідчені референти із 
Німеччини, надаючи різноманітні 

практичні поради щодо планування та проведення 
уроків німецької мови на основі сучасних 
матеріалів із країнознавчими елементами. Цього 
разу до Чернівців прибула Наталія Маєвська, 
референт Гете-Інституту. Основна тематика 
семінару базувалася на роботі з граматикою та 
методами опрацювання граматичних явищ, 
формуванні фонетичної компетенції. Був 
проведений воркшоп по підготовці до іспитів рівня А1-В2. 

 

 



Участь вчителів англійської мови у конкурсі фахової 
майстерності «Вчитель року 2016» 

У грудні 2015 року на базі районного методичного центру управління освіти 
Глибоцької райдержадміністрації відбувся конкурс фахової майстерності 
«Вчитель року 2016». У номінації «Англійська мова» взяли участь 7 вчителів 
англійської мови. Конкурс проходив у два етапи: І етап - заочний, члени журі 
оцінювали блоги (сайти) конкурсантів. 
ІІ етап складався з декількох турів: І тур - фахове тестування; ІІ тур - майстер - 
клас; ІІІ тур - урок; ІV тур - самоаналіз проведеного уроку. Одним із учасників 
була вчитель англійської мови Білоус Інна Миколаївна, яка посіла ІІ місце у 
даному конкурсі. 

  

  

 
 



2016 
Good Bye, “Summer Land”! 

(Організація та проведення Літнього мовного табору в рамках проекту GO 
CAMP (GOGLOBAL, Посольство США в Україні та МОНУ))   

     Володіння іноземними 
мовами є важливим 
інструментом для зростання 
конкурентоспроможності 
нашої держави та її 
європейської інтеграції. Без 
знання іноземних мов немає ні 
сучасної науки, ні вищої 
освіти. 
    Один із нестандартних 

підходів для забезпечення 
якісного навчання дітей іноземних 
мов — це створення літніх мовних 
таборів. Мета ЛМТ –  показати 
учням інший стиль навчання, де 
зосереджується увага на практичній 
частині та знаннях, які можна 
застосувати у різних ситуаціях, а 
також створити відповідне мовне 
середовище та умови для 
заохочення учнів до вивчення 
іноземних мов. 
      У 2016 році Літній мовний табір 

«Summer Land» Глибоцької гімназії 
набув нового формату: спільно з 
учителями навчального закладу в таборі 
працювали два волонтери проекту 
«GoGlobal camps» (проведеним 
Громадською організацією GoGlobal 
разом з Посольством Сполучених 
Штатів Америки в Україні, 
Міністерством освіти і науки України, 
компанією Microsoft та партнерами): 

Анна Нич та Мохаммед Тіфа Нур.  
        Учні з нетерпінням чекали 
приїзду волонтерів: підготували різні 
постери, малюнки, власноруч 
виготовили різні приємні 
подаруночки.  
  Відбулося відкриття ЛМТ на 
шкільному стадіоні. Кожен загін 
представив себе, свої емблему та девіз, 
а також презентував номер (танець або 
пісню).  



       Кожен день у таборі був не звичайним, а мав своє призначення: «День 
алфавіту», «День музики», «День спорту», 
«День подорожі», «День природи» «День 
Європейських мов» та ін.  
        Протягом двох тижнів учні дізналися 

багато цікавої інформації про Єгипет, 
Мальту, Індію, Мальдиви та інші 
країни, їх культуру та традиції, 
вивчили багато пісень англійською 
мовою.  Разом із гостями побували на Козацькій Січі в с. Червона Діброва, де для 

учнів вчителі Червонодібровського НВК та 
староста села організували справжній 
козацький обід: кулешу з бринзою та 
шкварками і т.д., розповіли багато цікавих 
легенд про село, заснування Козацької Січі, 
про традиції 
козаків, а 

також  
провели 
козацькі 

змагання.  
           Приємне враження справило на учасників 
ЛМТ відвідування Краєзнавчого музею с. Старий 
Вовчинець, де учні Старововчинецького ліцею 
провели екскурсію по музею англійською мовою. 
Крім того, учні Глибоцької гімназії та 

Старововчинецького 
ліцею позмагалися у 
виконанні пісень 
англійською мовою 
під час конкурсу «Караоке на толоці».  
         Незабутні спогади залишились від екскурсії 
до Національного парку в смт Берегомет 
Вижницького району та подолання гори Стіжок,  а 
також знайомство із зубром Мартою.  
       Окрім розвитку мовних навиків,  креативних 
здібностей та талантів учнів потрібно духовно 
збагачувати. За згодою батьків та за бажанням 

учнів  та гостей – волонтерів для учасників ЛМТ 



було організовано поїздку до с. Біла Криниця: храму  Успіння пресвятої 
Богородиці (старовірів). Екскурсію провела м. Таїсія, яка розповіла учням багато 
цікавого про заснування даного храму та історію виникнення християнства. 

       Останній день в таборі був і веселим, і водночас 
сумним. Веселим тому, що попереду на дітей чекали 
літні канікули, а сумним – бо час прощатися з 
«Літньою країною» та волонтерами. Усі учні були 
нагороджені сертифікатами та подарунками. Крім 
того, в останній день в таборі працювала 
кориспондент компанії “Hlyboka Camp” Ангеліна 
Вовк, яка 

проводила 
опитування та 

записувала 
враження 
кожного 
учасника 

ЛМТ. 
На прощання вчителі Глибоцької гімназії 
подарували п. Мохаммеду вишиванку – 
оберіг українського народу.  
        З відгуків батьків та учнів про проведення ЛМТ можна дійти висновку, що 
поставленої мети було досягнуто в результаті злагодженої роботи вчителів та 
учнів. Вся навчальна та виховна діяльність в мовному таборі була організована 
відповідно до плану роботи на кожен день, учні отримали практичні навички в 
застосуванні англійської мови, навички роботи у командах та групах. Діти 
поділились думками та планами щодо нових проектів та видів діяльності, які б 
вони бажали мати наступного року. Сподіваємося, що тепер наші учні «не 
боятимуться» розмовляти іноземною мовою, адже вивчати та спілкуватися будь 
якою мовою – це так легко та просто. 

А нашим колегам з інших навчальних закладів раджу не боятися брати 
участь в різних проектах, адже це - неоціненний досвід, нові знайомства та 
враження. 

 

 
 
 



2017 
Вчителі англійської мови – агенти змін. 

Навчати по новому! 
З 10.01. по 13.01.2017 року на базі 

Районного методичного центру управління 
освіти Глибоцької РДА проходила Зимова 
школа для вчителів англійської мови в рамках 
проекту «Вчителі англійської мови – агенти 

змін»(два 
роки поспіль 
під час 

зимових 
канікул). 

Програму «English Teachers as Change Agents» 
розроблено Британською Радою та 
громадською ініціативою GoGlobal у рамках 
національної кампанії «Україна Speaking». 
Мета курсу -  покращення якості викладання 
англійської мови в Україні; підготувати майбутніх тренерів до проведення 

повноцінного 40-годинного тренінгу для 
вчителів у своєму регіоні. Програма курсу 
передбачає мікротреніги, рефлексію на власну 
діяльність та аналіз мікротренінгів тренерами 
Британської Ради. Програма курсу включає 
наступні розділи: 
Розділ І. Розуміння учнів (16 годин) 
Розділ ІІ. Планування уроків і курсів.  (12  
Розділ ІІІ. Управління уроком.  (10 годин) 
Розділ ІV. Власна відповідальність вчителя за 
свій професійний розвиток. (2 години)  

Під час осінніх канікул 5 вчителів 
англійської мови Глибоцького району 

проходили навчання на базі спеціалізованої ЗОШ №22 м. Чернівці і отримали 
сертифікати тренерів. Під час зимових канікул наші тренери Алла Шевчук 
(вчитель Глибоцької гімназії), Антоніна Білійчук (вчитель Кам'янської ЗОШ), 
Лілія Загарюк (вчитель Чагорської ЗОШ), Оксана Чимчинська та Мар'яна 
Простебі (вчителі Коровійської ЗОШ) проводили тренінги для колег. 15 вчителів 
англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району взяли 
участь у тренінгових заняттях, здобувши 
необхідні знання та уміння для проведення 
занять з англійської для своїх учнів за 
методиками, що відповідають міжнародним 
стандартам та є рекомендованими 
Британською Радою. Крім того, вчителі – 
учасники отримали сертифікати про 
проходження даного курсу. 

 
 



 

Освіта ХХІ століття 
Цими вихідними (28.10.17) на 

теренах нашої області в приміщенні 
Чернівецького   обласного центру 
естетичного виховання «Юність 
Буковини» відбулася міжнародна 
конференція «Освіта ХХІ століття» в 
форматі TEDx. Це була перша в 
Україні освітня  конференція на дану 
тему в такому форматі.      
         Спікерами стали фахівці сфери 
освіти з різних куточків України та 
дальнього зарубіжжя.  

          Привітати з відкриттям конференції, яка тривала впродовж дня, прийшла 
заступник директора Департаменту освіти і 
науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації Ірина Юліанівна Ісопенко, яка 
зазначила, що в межах професійного розвитку 
такі конференції надають можливості кожному 
вчителю поширювати інноваційні ідеї та 
імплементувати  їх у практику.  
         Директор Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області 
Григорій Іванович Білянін висловив подяку 
організатору та ліцензіату пані Ніколь Дінтіно за 
посильний вклад у розвиток освіти області та побажав плідної роботи учасникам 
конфереції. 
У даній конференції взяли участь двоє вчителів англійської мови Глибоцької 
гімназії Алла Шевчук та Віра Заяц. 

 

              
 
 



 
Проходження «ТКТ» - тесту 

 
ТКТ (Teaching Knowledge Test) – тест з лінійки Кембриджських іспитів. Але 

це не просто один з тестів на визначення рівня володіння мовою, це 
спеціалізований іспит, який створений для вчителів. Іспит можуть складати 
викладачі молодшої, середньої і старшої школи. Вчителі Глибоцької гімназії 
Галина Писарук та Алла Шевчук успішно склали даний іспит. 
Кілька слів про іспит  
        ТКТ (Teaching Knowledge Test) – тест з лінійки Кембриджських іспитів. Але 
це не просто один з тестів на визначення рівня володіння мовою, це 
спеціалізований іспит, який створений для вчителів. Іспит можуть складати 
викладачі молодшої, середньої і старшої школи. Тест перевіряє не рівень 
володіння англійською, а, в першу чергу – знання методики викладання мови. Цей 
тест складають ті, хто хоче підтвердити свою кваліфікацію викладача англійської 
мови для роботи в будь-якій країні світу. Якщо ви хочете скласти цей іспит, то 
повинні володіти англійською, як мінімум, на рівні В1 (Intermediate),відповідно до 
загальноєвропейської шкали рівнів англійської.  
Історія ТКТ  
           Тест розроблений Кембриджським екзаменаційним синдикатом для 
викладачів англійської мови як іноземної. Цей іспит був створений як тест, який 
повинен підготувати вчителів англійської для викладання мови за 
комунікативною методикою в будь-якій точці світу.  
Після успішної здачі ТКТ, ви можете претендувати на здачу професійних іспитів 
ICELT і CELTA: Teaching Knowledge Test – чудова база для початку підготовки до 
загальновизнаних іспитів для викладачів.  
Структура Teaching Knowledge Test  
           Іспит ділиться на три модулі, складати які ви можете всі одразу або окремо, 
поступово, вибірково:  

• Модуль 1. Background to language teaching (Досвід викладання)  
• Модуль 2. Planning for language teaching (Планування уроків)  
• Модуль 3. Classroom management (Хід уроку і організація навчальної 

діяльності)  
          Кожен модуль має 80 питань, відповісти на які потрібно за 80 хвилин. З 
цього висновок: над кожним питанням вам не можна думати більше хвилини. 
Варто сказати, що тих, хто провалив іспит бути не може: сертифікат навіть за 
участь ви отримаєте. Але для успішного працевлаштування або участі в 
міжнародних програмах кожному хочеться отримати найвищий бал.  
Оцінюється іспит просто. Існує всього 4 рівня (Band) проходження ТКТ:  

• Band 1 – відверто низька оцінка (обмежені знання змісту TKT). Наявність 
такого сертифіката не надто поліпшить ваше портфоліо.  

• Band 2 – теж не кращий варіант (базові, але систематизовані знання).  
• Band 3 – достатній рівень (глибокі знання змісту TKT). З таким 

сертифікатом ви можете претендувати на роботу в школі в будь-якому 
куточку світу. Щоб отримати цей сертифікат, досить набрати 45-50 балів з 
80 можливих.  

• Band  4 – в цьому випадку коментарі необов'язкові. Якщо ви отримали цю 
оцінку – ви володієте методикою викладання англійської на високому рівні.  

•  



 
2018 

Практична конференція для вчителів англійської мови  
“SOVa Teacher Training Day Chernivtsi” 

Освіта ХХІ століття вимагає від 
педагогів здатності постійно навчатися, 
готовності до застосування нових 
освітянських ідей, а також потреби 
перебувати у постійному творчому пошуку. 
Відповідно, вчителі англійської мови, як рушії 
змін в освіті, постійно працюють над 
вдосконаленням професійної майстерності, 
опановуючи новітні технології навчання. 
Ефективною складовою професійного росту 

вчителя є його активна участь у семінарах, тренінгах, конференціях, майстер-
класах, різноманітних онлайн-курсах, курсах підвищення кваліфікації та 
міжнародних проектах. Саме тому 10 січня 2018 року на базі гімназії №7 
м.Чернівців було проведено практичну конференцію для вчителів іноземних мов 
«SOVa Teacher Training Day Chernivtsi», яка зібрала понад 200 педагогів міста та 
Чернівецької області. 
         Знаменитий тренер, засновниця та керівник освітньої компанії СОВа Лана 
Сушко разом з командою досвідчених викладачів (Марина Антонюк, Юлія Гусак, 
Катерина Худик, Світлана Матис, 
Марина Морозова, Оксана Попел, 
Оксана Торубара і Маріанна Юрчак) 
підготували змістовну та цікаву 
програму майстер-класів для 
вчителів.        
С.В.Мартинюк, начальник 
управління освіти Чернівецької 
міської ради, і О.Л.Кузьміна, 
заступник начальника управління 
Чернівецької міської ради, взяли 
участь в урочистому відкритті конференції. Сергій Васильович та Олена 
Леонідівна підкреслили важливість заходів щодо розвитку професійної 
компетентності педагогів з метою популяризації вивчення англійської мови в 
закладах загальної середньої освіти міста Чернівців. 
         Лана Сушко розпочала конференцію з питання, що стосується зміни ролі 
вчителя в умовах сьогодення. Катерина Худик акцентувала увагу на основних 
напрямках діяльності вчителя 21 століття, а Світлана Матис поділилася своїми 
ідеями джерел натхнення і творчості – так необхідних у педагогічній роботі. 
Учасники конференції мали нагоду відвідати різноманітні сесії, розширити та 
практично застосувати свої знання з тем, які були розподілені за наступними 
категоріями: методика викладання молодшим школярам (“To draw or not to draw”, 
“Role plays”, “Assessment of/for learning in primary school”), методика викладання 
предмету для старшокласників (“Kahoot it!”, “Blended Learning”, “Motivating 
Teenagers: A carrot, a stick or an independent learner?”), методика роботи з 
дорослими (“Teacher’s Buzz Words”, “How to make a small talk a big hit with your 



students”, “Why lexical approach?”), а також методика щодо підготовки до ЗНО 
(“Good listening tips for ZNO”, “ZNO preparation games”, “Practical ideas for ZNO”). 
Після відвіданих у групах сесій, всі вчителі знову зібралися в актовій залі гімназії, 
де Лана Сушко вела мову про важливість постійного професійного розвитку 
вчителів та підсумувала роботу конференції. Приємним сюрпризом для всіх 
присутніх стали демонстрація короткого відео-анонсу даної події та розіграш 
призів серед учасників заходу. По завершенню конференції вчителі отримали 
сертифікати, що засвідчують їхній професійний розвиток. 
            В цілому дана освітня подія надала змогу вчителям отримати нові знання з 
методики викладання іноземної мови, поспілкуватися з однодумцями та знайти 
колег для спільних проектів, отримати натхнення та поштовх до активної роботи з 

метою відповідати тим вимогам, які ставить 
суспільство перед вчителем 21 століття. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
GOCAMP - виклик сучасній системі освіти в Україні. 

28-30 квітня 2018 року в рамках проекту GoCamp 
у готелі “Конференц-Хол Ірпінь”, вул. Северинівська, 
118А, м.Ірпінь відбувся тренінгу для вчителів 
англійської мови в якому взяла участь Галина Писарук, 
учитель англійської мови Глибоцької гімназії. 

5-8 травня 2016 року в такому ж тренінгу тільки у 
м.Львів взяла участь Алла Шевчук – вчитель англійської 
мови Глибоцькоої 
гімназії. 
        GoCamp – це 
інноваційний формат 
табору з поглибленим 
вивченням іноземних 
мов. Протягом трьох 
тижнів діти зможуть 
узяти участь у 
реалізації проектів та 
завдань у межах чотирьох напрямків: STEAM (наука, 
технологія, інженерія, мистецтво та математика), 
громадянська освіта, профорієнтація, спорт та здоров’я. 
        Участь у таборах GoCamp – це не мета, а спосіб 
вивчення мови, завдяки якому діти перебуватимуть у 
багатокультурному середовищі, навчатимуться 
працювати в команді, критично мислити та бути 
толерантними до інших. Учителів залучатимуть до 
розробки міждисциплінарних програм, які наближують 

навчання до реального життя. Мета GoCamp – виховати нове покоління всебічно 
розвиненої та освіченої молоді, яка готова до життя в ХХІ столітті, вільно володіє 
іноземними мовами та відкрита до пізнання інших культур і досвіду. 
       Табори GoCamp ініціювали GoGlobal спільно з Міністерством освіти і науки в 
Україні. Підтримали проект Адміністрація Президента України, Посольство 
Сполучених Штатів Америки, Волонтери ООН та низка інших партнерів. 
 

  
 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C%E2%80%9D,%C2%A0+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+118%D0%90&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C%E2%80%9D,%C2%A0+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+118%D0%90&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C%E2%80%9D,%C2%A0+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+118%D0%90&entry=gmail&source=g


 
Глибоцька гімназія - учасник тренінгу для пілотних закладів 

освіти щодо апробації Рамки безперервного професійного 
розвитку учителів 

8-11 серпня 2018 року та 10-12 грудня 2018 року за ініціативи Британської 
Ради в Україні та за 
підтримки Міністерства 
освіти і науки України 
проводився триденний 
семінар-тренінг для 
методистів обласних 

інститутів 
післядипломної 

педагогічної освіти 
(Київська, Черкаська, 
Одеська, Чернівецька 
області), директорів та 

заступників 
директорів закладів 
загальної середньої 
освіти, учителів 
англійської мови, 
які є учасниками 
апробації Рамки 
безперервного 
професійного 
розвитку учителів 
іноземних мов. 

Глибоцька 
гімназія є одним із 
пілотних закладів  освіти від Чернівецької області, тому директор гімназії Юрій  
Блисенко, заступник директора з НМР Лариса Вороніна, вчитель англійської мови 
Віра Заяц  були учасниками семінару-тренінгу.  

У перший день роботи семінару-тренінгу учасники презентували досвід, 
результати апробації Рамки безперервного 
професійного розвитку вчителів іноземних мов 
у пілотних закладах освіти, здійснили 
рефлексію та обговорили виклики апробації 
Рамки. 

Вчитель англійської мови Віра Заяц  
представила учасникам заходу розроблений 
нею «Індивідуальний журнал рефлексії».  

11 грудня  питаннями до обговорення 
були: удосконалення професійної майстерності 
через дослідження діяльності педагога; 
ключові уміння 21 століття. 

12 грудня учасники семінару – тренінгу 
працювали над варіантами створення 



«Портфоліо вчителя». Віра Заяц представляла свій варіант бачення вчительського 
портфоліо. 

У рамках роботи семінару 
відбувся круглий стіл за участі 
заступника Міністра освіти і 
науки України Павла Хобзея, 
головного спеціаліста 
департаменту  загальної середньої 
освіти МОН України Оксани 
Коваленко, голови Державної 
служби якості освіти України 
Руслана Гурака, фінського 
представника підтримки освітніх 
реформ в Україні  Туї Лаурен . На 

засіданні круглого столу відбулась дискусія щодо можливості використання 
Рамки для здійснення сертифікації вчителів. 

 

  

 
 



 

 
 
 

 



Методична студія для вчителів англійської мови 
Педагог повинен бути сам вихованою і  

освіченою людиною.  
Тому підготовка педагога починається  

з його власного виховання і освіти. 
П. Блонський 

23.10.2018 року на базі районного 
методичного центру управління освіти 
Глибоцької РДА відбулося засідання методичної 
студії вчителів англійської мови з проблеми 
«Формування професійних компетентностей 

учителя ХХІ 
століття». Під 
час методичної 
студії методист 
з іноземних 
мов Віра Заяц провела для вчителів тренінгове 
заняття на тему «Толерантність як показник 
компетентності педагога». Вчителям було 
запропоновано наступні вправи: «Погляд на 

життя», «Квітка толерантності», 
вправа – демонстрація «Вплив 
слова на психологічний стан 
людини», експрес – спілкування 
«Мені приємно з вами спілкуватися 
тому, що…», «Народ скаже, як 
зав'яже», крім того педагоги 
ознайомилися з Декларацією 
принципів толерантності, 
прийнятою конференцією ООН з питань освіти, науки і культури 16.11.1995р., 
обговорили ідеї вітчизняних педагогів, В. Сухомлинського,      К. Ушинського, А. 
Макаренка,  щодо толерантності  в педагогічній діяльності. 

Під час методичної студії вчителі Глибоцької гімназії Писарук Галина 
Петрівна та Глибоцького ліцею Дущак 
Алла Миколаївна презентували свій 
досвід роботи, поділилися 
напрацюваннями та ідеями щодо 
навчання англійської мови учнів 
різновікових категорій, позакласної 
діяльності з англійської мови. 

Віра Заяц нагадала вчителям про 
Рамку безперервного професійного 
розвитку вчителів, її складові та 

ознайомила вчителів з «Індивідуальним журналом рефлексії». 
Після засідання методичної студії відбулася нарада з питань проведення І та 

ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, ведення 
документації, оформлення та перевірки учнівських робіт тощо. 

 
 



2019 
Ділимось досвідом із слухачами курсів для вчителів 

англійської мови при Інституті післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області 

 
22 січня до 
Глибоцької 
гімназії 
завітали 
слухачі 
курсів 
вчителів 
англійської 
мови    

Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  
      Члени учнівського самоврядування та директор гімназії Ю.Д. Блисенко 

презентували гостям рідну альма-матір. 
     Вчителі Ц(П)К іноземної філології щедро поділилися своїми напрацюваннями 
з курсантами. Цікаво, змістовно, по-сучасному провели фрагменти уроків Галина 
Писарук та Алла Шевчук. Віра Заяц провела 
майстер-клас з елементами тренінгу,  під час 
яких поділилася досвідом проведення власного 
педагогічного дослідження певної проблеми. 
Інна Білоус  – презентувала проведення 
Літнього мовного табору з GOCAMP.  
       Слухачі курсів Чернівецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
дали високу оцінку роботи вчителів англійської 
мови 

   

 



Робота з обдарованими учнями. 
1. Участь у шкільному науковому товаристві  

«Гіперіон» (секція «Англійська мова») 

Рік ПІБ учня Клас Тема Результати 
конкурсу – 

захисту 
наукових 

робіт 

Вчитель 

2016 Русу Катерина 9-А Омонімія в 
англійській 
мові 

ІІ місце 
(районний 
етап) 

Заяц В.П. 

Репіна Анастасія 9-А Англійські 
запозичення в 
українській 
мові у сфері 
використання 
комп’ютерних 
технологій 
 

І місце  
(районний 
етап) 

Заяц В.П. 

2017 Русу Катерина 10-А Омонімія як 
стилістичний 
засіб у романі 
Л.Керрола 
«Аліса в 
країні чудес» 

І місце  
(районний 
етап) 

Шевчук 
А.М. 

Галіп Оксана 8-А Фразеологізми 
в англійській 
мові 

ІІ місце 
(районний 
етап) 

Писарук 
Г.П. 

Писарук Віктор 8-А Відмінності 
британської та 
американської 
англійської 
мови 

ІІ місце 
(районний 
етап) 

Писарук 
Г.П. 

2018 Русу Катерина 10-А Використання 
омонімії як 
стилістичного 
засобу у 
романі 
Л.Керрола 
«Аліса в 
країні чудес» 

І місце  
(районний 
етап) 

Заяц В.П. 

 

 



 
Засідання секції іноземних мов  

Шкільного наукового товариства «Гіперіон» 
21.12.2016 року в рамках Всеукраїнського тижня англійської мови відбулося 

засідання секції 
«Іноземних мов» ШНТ 
«Гіперіон». В даному 
заході прийняли участь 
9 учнів – членів секції 
та вчителі англійської 
мови Глибоцької 
гімназії. Під час 
засідання учні 
презентували свої 
перші наукові 
дослідження, ділилися 
враженнями від 
отриманої інформації 
та планами на 
майбутнє. Не 

дивлячись на те, що до секції входять учні різновікових категорій, у класі під час 
захисту робіт, панувала дружня атмосфера. Вітаємо наших вихованців із І етапом 
конкурсу - захисту наукових робіт. Бажаємо їм творчого натхнення, успіхів та 
вдалої реалізації планів 

Під час конкурсу – захисту науково дослідницьких робіт 

  
 



  

 

 



2. Участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді  
з англійської мови 

Рік ПІБ учня Клас ІІ етап ІІІ етап ПІБ вчителя 
2014 Писарук Ірина 11 І ІІ Писарук Г.П. 
 Ткачук Олександра 8 ІІ  Білоус І.М. 
 Лукаш Анастасія 10 ІІІ  Шевчук А.М. 
2015 Лупуляк Євгенія 9 ІІ  Писарук Г.П. 
 Ткачук Олександра 9 ІІ  Білоус І.М. 
 Лукаш Анастасія 11 ІІІ  Шевчук А.М. 
 Зеленівська Мілана 8 ІІІ  Заяц В.П. 
 Меч Крістіна 8 ІІІ  Заяц В.П. 
2016 Лупуляк Євгенія 10 ІІ  Писарук Г.П. 
 Ткачук Олександра 10 ІІІ  Білоус І.М. 
 Рєпіна Анастасія 9 ІІ  Заяц В.П. 
2017 Лупуляк Євгенія 11 ІІ  Писарук Г.П. 
 Писарук Віктор 8 ІІІ  Писарук Г.П. 
 Русу Катерина 10 ІІ  Шевчук А.М. 
 Ткачук Олександра 11 ІІІ  Білоус І.М. 
2018 П'ясецька Анастасія 8 ІІ  Білоус І.М. 
 Писарук Віктор 9 ІІ  Писарук Г.П. 
 Русу Катерина 11 ІІ  Заяц В.П. 
 Захарків Микола 11 ІІ  Заяц В.П. 
      

3. Участь у Всеукраїнській Інтернет – олімпіаді naurok.com.ua 

Рік ПІБ учня Клас Диплом ПІБ вчителя 
2017-
2018 

Єремеску Ксенія  2 ІІ Заяц В.П. 
Заяц Мілана  2 ІІ Заяц В.П. 
Коломейчук 
Катерина 

2 ІІІ Заяц В.П. 

Цуренко Богдан 4 І Шевчук А.М. 
Цинтар Еліза 4 І Шевчук А.М. 
Цибуляк Валерія 4 І Шевчук А.М. 
Сторожук Євген 4 І Шевчук А.М. 
Побережна Вікторія 4 ІІ Шевчук А.М. 
Лупан Олексій 4 І Шевчук А.М. 
Личак Валерій 4 І Шевчук А.М. 
Косован Владислав 4 І Шевчук А.М. 
Коваль Анна 4 ІІ Шевчук А.М. 
Іоняк Дмитро 4 ІІ Шевчук А.М. 
Воробец Марія 4 І Шевчук А.М. 

2018-
2019 

Писарук Віктор 9 І Писарук Г.П. 

     
 

 



 

4. Участь у міжнародному конкурсі знавців англійської мови 
“GREENWICH” 

Рік ПІБ учня Клас Результат ПІБ вчителя 
2018-
2019 

Цинтар Еліза 5  Шевчук А.М. 
Цуренко Богдан 5  Шевчук А.М. 
Стасюк Софія 5  Шевчук А.М. 
Лупан Олексій 5  Шевчук А.М. 
Личак Валерій 5  Шевчук А.М. 
Косован Владислав 5  Шевчук А.М. 
Коваль Анна 5  Шевчук А.М. 
Унгурян Діана 5  Шевчук А.М. 
Воробец Марія 5  Шевчук А.М. 
Попович Владислав 5  Шевчук А.М. 
Сторожук Євген 5  Шевчук А.М. 
Цибуляк Валерія 5  Шевчук А.М. 
Зайцева Іванна 5  Шевчук А.М. 
Стрельчук Іван 5  Шевчук А.М. 
Безушко Олександр 5  Шевчук А.М. 
Іоняк Дмитро 5  Шевчук А.М. 
Андронійчук 
Анастасія 

5  Шевчук А.М. 

Шотропа Ангеліна 5  Шевчук А.М. 
Воробець Марія 5  Шевчук А.М. 
Загарюк Марія 5  Шевчук А.М. 
Воробець Софія 5  Шевчук А.М. 
Мурзак Кароліна 5  Шевчук А.М. 
Хобзей Василь 5  Шевчук А.М. 
Лупан Микола 3  Заяц В.П. 
Заяц Мілана 3  Заяц В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні напрацювання вчителів англійської мови 
Глибоцької гімназії  

(у період з 2014-2019 роки). 

№ 

п/п 

Назва розробки Клас Анотація Автор/ 
співавтор 

1 “Magic World of 
the Proverbs” 

 

3-11 Посібник з 
розвитку 
говоріння 

Заяц В.П. 

2 

 

«Формування 
мовленнєвих 
компетенцій 

молодших 
школярів на 

уроках іноземної 
мови шляхом 
використання 

ейдотехнологій» 
 

1-4 Навчально – 
методичний 
посібник 

Заяц В.П. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Використання  
релаксаційних 

вправ на уроках 
іноземних мов з 

метою 
збереження 

здоров'я  
школярів»  

1-11 Навчально – 
методичний 
посібник для 
вчителів 

Заяц В.П.  

Дарій П.Д. 

Оршевська 
Н.В. 

 



4 

 

 

«Індивідуальний 
підхід до учнів у 

процесі 
навчання 

німецької мови»  

5-9 Навчально – 
методичний 
посібник для 
вчителів 

Заяц В.П. 

Дарій П.Д. 

5 

 
 

“Sally-2” (Teacher’s book) 

 

2 Книга для 
вчителя 
(календарно – 
тематичне 
планування та 
розробки 
уроків) 

Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 

6 

 
 

“Sally-3” (Teacher’s book) 

 

3 Книга для 
вчителя 
(календарно – 
тематичне 
планування та 
розробки 
уроків) 

Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 

7 “How to plan an 
effective lesson” 

  

 Short guide for 
young teachers 

Заяц В.П. 

Amber 
Willhit 



8 “Successful Steps to Writing Poetry” 

 

5-11 Навчально – 
методичний 
посібник для 
вчителів та 
учнів 

Заяц В.П. 

Балан З.С. 

Amber 
Willhit 

9 “Exchanging 
Knowledge – 
Connecting the 
World” 

 

 Посібник  з 
організації 
Літніх мовних 
таборів 

Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 

10 “Smiles .ua – 4” 

 

4 Розробка 
українського 
контенту для 
даного 
підручника 

Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 

11 Ілюстрований англо – український 
словник для учнів 1-4 класів 

 

1-4  Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 



12 “English Stickerbook” 

 

 

1-4 Довідник  з 
граматики 
англійської 
мови у 
наліпках для 
учнів 1-4 кл 

Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 

13 “Reading. Step by Step”  

 

1-4 Посібник для 
розвитку 
читання  

Заяц В.П.  

Шевчук А.М. 

Оршевська 
Н.В. 

Чимчинська 
О.І. 

14 «Catch the Wave”  

 

8-11 Збірник 
завдань для 
підготовки до 
ЗНО та для 
роботи з 
обдарованими 
учнями з 
англійської 
мови 

Шевчук А.М. 
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