
Тимчук Світлана Василівна. 
Закінчила Київський державний педагогічний інститут 
іноземних мов, працює на посаді вчителя англійської мови 
Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ Іст.». Стаж роботи 
24 роки. Учасник  І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
Учитель року. Звання «Старший вчитель», нагороджена 
грамотами районного відділу управління освіти і науки. 
Керівник районного методичного об’єднання вчителів 
англійської мови.  
 

 
Тема досвіду: Формування мовної комунікативної компетенції на уроках 
англійської мови. 
Суть і актуальність досвіду. Формування комунікативної компетентності в учнів 
сприяє: 

• продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його 
практичного використання; 

• збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів; 
• підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів. 

      Тимчук С.В.   звертає чималу увагу на підготовку учнів до використання мови в 
реальних життєвих ситуаціях за допомогою створення на уроках у школі 
якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочення учнів до участі в них.  
Формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і 
завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої  діяльності,  а  процес навчання  
іноземної  мови   будується   адекватно   реальному   процессу мовленнєвого 
спілкування. 
        Для забезпечення широкого спектру умінь, навичок, практичного застосування 
набутих знань, Тимчук С.В. у практичній діяльності забезпечує диференційований 
та індивідуальний підходи до навчання учнів, постійно створює атмосферу 
новизни, імітує проблемні ситуації, вдало використовує рольові ігри та метод 
проектування. Багато уваги приділяє  впровадженню інтерактивних форм і методів 
навчання 
  На своїх уроках учитель  використовує інформаційно-комунікаційні технології 
навчання і виховання,  які формують стійкий інтерес учнів до предмету, 
розширюють їх пізнавальну активність, спонукають до самостійного пошуку 
інформації.  
     Тимчук С.В. постійно знаходить нові форми роботи з учнями, вона 
систематично шукає нові матеріали, використовуючи нові видання навчальних 



посібників, спираючись на сучасні досягнення психології і педагогіки, досвід  і  
власну творчість. 
На уроках англійської мови Світлана Василівна  особливу увагу надає розвитку 
комунікативних навичок, спрямовує всі зусилля на розвиток емоційного 
сприйняття й самостійної інтелектуальної діяльності учнів. 
Важливе місце в роботі вчительки посідає робота зі здібними учнями, її учні є 
переможцями шкільних та районних олімпіад. 
 
Досвід вивчався навчальним закладом і районним методкабінетом у 2011-2012 н.р., 
схвалений Радою РМК у   2012 році. 
 


