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"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей" 

НАКАЗ 
м. Львів 

15 лютого 2023 року                                                                № 45-о 

Про підсумки проведення Тижня іноземних мов у 2022/2023 н.р. 

На виконання плану роботу НВК «ШЕЛ» на лютий 2023 року та наказу «Про 

організацію та проведення Тижня іноземних мов у 2022/2023 н.р.» від 01 лютого 2023 року 

№ 32-о, з метою розширення знань учнів з іноземних мов, формування комунікативної 

компетенції, оволодіння іноземними мовами, як засобом міжкультурного спілкування, 

поглиблення знань та навиків SOFT SKILLS учнів, сприяння профілізації навчального 

закладу в питаннях інженерії та економіки, ділової англійської мови, розвитку умінь 

використання іноземних мов у полікультурному світі, в період з 06 по 10 лютого 2023 року в 

НВК «ШЕЛ» було проведено Тиждень іноземних мов. 

Програма Тижня іноземних мов була насиченою, різноманітною, профільно та 

практично спрямованою, досить інтерактивною, дієвою. Головним принципом проведення  

Тижня, який щорічно відбувається в НВК «ШЕЛ», було залучення учнів усіх навчальних 

груп (5-21) незалежно від рівня знань іноземної мови до виконання посильних завдань не 

лише на уроках іноземних мов, але й на уроках з інших предметів (математики, фізики, 

інформатики, географії, тощо). Особливістю Тижня іноземних мов 2023 стала профільна 

спрямованість з врахуванням  інженерно-економічного вектору розвитку освітнього закладу, 

що дало можливість учням на практиці застосувати свої знання з іноземних мов для 

висвітлення певних інженерно-економічних понять з предметів: математики, інформатики, 

фізики, георгафії.   

06.02.2023 року відбулось відкриття Тижня іноземних мов. Учні навчальних груп мали 

нагоду ознайомитись з мотиваційними висловами англійською мовою відомих діячів 

культури, освіти, науки. Вчителями іноземних мов організовано діяльність щодо 

розгадування учнями 5-7 навчальних груп ребусів, кросвордів, сканвордів. Учнями 8-ї групи 

виготовлено чотири стіннівки про англомовні країни світу, зокрема, ВБ, Австралію, США із 

зображенням визначних місць даних країн. Учнями 6-х груп при сприянні Бурак З.Є., 

вчительки німецької мови, виготовлено дві стінгазети про Німеччину, зокрема, її столицю – 

Берлін. Учнями 8-ї групи при сприянні Давидович І.Б., вчителя англійської мови, розміщено 

відомі вислови англійською мовою щодо ситуації успіху, мотивації, лідерства, 

самовдосконалення людини. Помітне було значне зацікавлення при читанні та обговоренні 

пропонованих крилатих висловів учнями навчальних груп.  

Також цього дня Кутельмах І.Р., вчителем англійської мови та учнями 5-А групи 

проведено уроки з впровадженням інженерно-економічного профілю: «Успішна презентація. 

Її складові», «Представлення улюбленого гаджету». Учнями 8-ї групи представлено доповідь 

у формі презентації «Мій улюблений магазин. Асортимент товарів і послуг». Пропоновані 

уроки сприяли розвитку критичного мислення, мовленнєвих навиків, творчого потенціалу. 

07.02.2023 року Давидович І.Б., вчителем англійської мови, організовано та проведено 

онлайн- урок-вікторину «Jeopardy game», в якій учні мали можливість позмагатись за звання 

«English Guru». Учні шукали відповіді на пропоновані загадки, пояснювали певні слова і 

вирази словесно або за допомогою міміки і жестів, працювали в групах над виконанням 

завдань.  

Давидович І.Б., Пшик Р.Р., вчителями англійської мови, організовано і проведено для 

учнів 7-А і 6-А навчальних груп проєктну діяльність на теми: «Найпопулярніші туристичні 

місця Великої Британії» та «Незвичайні будівлі». Учні груп презентували найпопулярніші 

туристичні місця (музей Мадам Тюссо, театр Глобус, катедра Святого Павла, 

Вестмінстерське абатство і т.д.), а також незвичні будівлі (Forest Spiral, будинок-кошик, 



перевернутий будинок, кубічні будинки, ламаний будинок і т.д.). Учні надзвичайно 

інтерактивно підійшли до виконання завдання, проєкти відзначені творчим підходом, 

глибинним змістом, лексичною наповнюваністю. При представленні об’єктів увага 

зосереджувалась і на геометрії будівель, елементах фасаду, використаних матеріалах під час 

будівництва, що висвітлювало елементи інженерно-економічного профілю. 

Манько Н.І., вчителем англійської мови, з учнями 6-Б групи проведено інтерактивний 

урок з елементами аукціону «Фільми, які я люблю». Учні відгадували головних героїв, назви 

фільмів, локацію, прізвища режисерів, вартість робіт, саундтреки і т.д. Було пізнавально, 

феєрично, актуально. 

Горняткевич Н.І., вчителем математики, організовано діяльність з учнями І групи, 

спрямовану на закріплення навиків та вмінь складати рівняння прямих на площині, 

визначати розміщення точки та прямої, двох прямих на уроці геометрії англійською та 

польською мовами «Solving problems on the topic «Equation of a straight line», Rozwiązywanie 

problemów na temat «Równanie linii prostej». Учні представляли пояснення англійською та 

польською мовами.  

08.02.2023 року учні 5-7 навчальних груп були задіяні у видах діяльності, які 

передбачали поєднання елементів творчості: створення різдвяних листівок іноземною 

мовою, декламація поетичних творів мовою оригіналу (вчителі: Врублевська А.П., Баскакова 

Н.П., Бурак З.Є.), проєктна робота.  

Манько Н.І., Давидович І.Б., вчителями англійської мови, при сприянні інших вчителів-

предметників організовано і проведено вікторину на знання різних предметів англійською 

мовою «What? When? Where?». Учні продемонстрували знання з біології, хімії, математики, 

фізики, англійської мови, української мови та літератури.  

Горняткевич Н.І., вчителем математики проведено урок з алгебри «Сompound 

percentages», на якому учні І групи розв’язували економічні задачі на застосування формули 

складних відсотків. 

Козак М.В., вчителем математики, проведено інтегрований урок для учнів 6-Б групи з 

математики «Додавання раціональних чисел» із використанням математичних термінів 

англійською мовою.  

Давидович І.Б., Пшик Р.Р., вчителями англійської мови, організовано і проведено 

екскурсію в аптеку-музей «Під чорним орлом» для учнів 7-Б групи з метою участі в 

англомовній екскурсії. Під час екскурсії велася розповідь про створення аптечної справи у 

Львові, про перші ліки і способи їх виготовлення, інструменти, які використовувались під 

час виробництва ліків. Учні ставили запитання, спостерігали аптечні пристрої для 

виготовлення ліків, дивилися англомовне відео щодо створення і розвитку перших аптек у 

Львові. Спілкування велось повністю англійською мовою.  

09.02.2023 року Бурак З.Є., вчителем німецької мови, проведено брейн-ринг 

«Найкращий знавець німецької мови» під час якого учні змагалися щодо багатства свого 

лексичного запасу, краєзнавчого, музичних задатків. Пшик Р.Р., вчителем англійської мови, 

проведено інтерактивний урок для учнів 7-Б групи про  «Найпопулярніші туристичні пункти 

призначення Великої Британії». А на уроці інформатики Козак М.В., вчителем математики та 

інформатики, в рамках проведення Міжнародного дня безпечного інтернету організовано 

роботу по створенню надійних паролів для облікового запису англійською мовою. 

10.02.2023 року Кутельмах І.Р., вчителем англійської мови, для учнів І групи проведено 

заняття-інтенсив «Вся правда про шопінг. Торгівля в сучасному світі. Модні тенденції» та  

«Професії, які вражають». Учні групи працювали в ролях покупців, продавців, маркетологів, 

рекламодавців; створювали і презентували товари і послуги; формували колажі з тематики 

шопінгу з подальшим представленням. Учні 8 групи того ж дня презентували проєктну 

роботу «Створення власного магазину» із застосуванням інженерно-економічного профілю.  

Давидович І.Б., Манько Н.І., вчителі англійської мови, організували вікторину для 

учнів 5-Б групи «Весела англійська» із різнорівневими завданнями до виконання та прояву 

творчості.  



З метою поглиблення інженерно-економічного профілю в НВК «ШЕЛ» впроваджено 

гурток «Ділова англійська мова», яка розширює та поглиблює Soft Skills учнів в галузі 

маркетингу, стратегії розвитку компанії, проведення ділових зустрічей, продаж і т.д. Заняття 

гуртка відбуваються двічі на тиждень. 

Враховуючи наведене вище,  

НАКАЗУЮ:  

1. Вважати проведення заходів Тижня іноземних мов 2023 організованим на високому 

методичному рівні.  

2. Горняткевич Н.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

2.1. і надалі створювати належні умови для подальшого розвитку творчої ініціативи 

вчителів та здібностей учнів НВК «ШЕЛ»; 

2.2. залучати до проведення заходів Тижня іноземних мов вчителів-предметників 

інших м/о НВК «ШЕЛ»; 

2.3. долучати заходи на поглиблення інженерно-економічного профілю; 

2.4. сприяти проведенню позакласної роботи з учнями, творчому і професійному 

зростанню педагогів; 

2.5. надавати методичну допомогу вчителям іноземної мови щодо організації їх 

самоосвітньої діяльності, підвищення фахового рівня, удосконалення освітнього 

процесу. 

3. Манько Н.І., голові м/о вчителів іноземних мов: 

3.1. продовжувати щороку провожити заходи Тижня іноземних мов із долученням 

провідних фахівців, батьків-мовників, native speakers; 

3.2. узагальнити матеріали Тижня іноземних мов та висвітлити інформацію про 

проведену роботу на сайті НВК «ШЕЛ» та на сторінці соціальної мережі 

Facebook. 

4. Манько Н.І., Давидович І.Б., Пшик Р.Р., учителям англійської мови, та Бурак З.Є., 

учительці німецької мови, оголосити подяку за належний рівень організації та 

проведення заходів Тижня  іноземних мов. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Горняткевич Н.І., заступника 

директора з навчально-виховної роботи. 

 

 

 

Директорка                                             Іванна КУТЕЛЬМАХ 

  

 

 

 

З наказом ознайомленні: 

________________Надія ГОРНЯТКЕВИЧ 

________________Наталія МАНЬКО 

________________Ірина ДАВИДОВИЧ 

________________Роксоляна ПШИК 

________________Іванна КУТЕЛЬМАХ 

________________Зоряна БУРАК 

 


