
 

 

Опис 

досвіду  роботи  вчителя французької мови 

Ліцею № 15 Львівської міської ради 

Копко Алли Олегівни 

 

Копко А.О.  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

вчитель  французької мови. Працює за отриманим фахом у ліцеї  №15  з 1986 

року. 

Має кваліфікаційну категорію “ спеціаліст вищої категорії ” і звання “ учитель-

методист ”. 

 За час роботи  у навчальному закладі   Копко А.О. зарекомендувала себе як 

компетентний вчитель, висококваліфікований спеціаліст, який досконало володіє 

ефективними   методами навчання, має високий рівень науково – теоретичної 

підготовки, та  володіє методикою викладання предмету. Забезпечує умови для 

засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог. Уроки 

проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно 

до сучасних вимог організації освітнього процесу. Аналізуючи документацію 

вчителя, встановлено, що навчальна програма з французької мови виконується в 

повному обсязі як в теоретичній так і в практичній частині. Вчитель використовує 

підручники “ Amis et compagnie 1, 2, 3, 4 “ видавництва Cle International, які мають 

як друкований зошит так і диск із записами кожного уроку, що дає можливість 

кожному учневі прослухати вдома ще раз цей урок і краще засвоїти матеріал. 

Календарно-тематичне планування складено з урахуванням всіх вимог 

інструктивно-методичних рекомендацій, програмовий матеріал спланований 

чітко, навчальна програма виконується змістовно  і в повному обсязі. Всі записи в 

класних журналах проводяться відповідно до  вимог Інструкції з ведення класних 

журналів  в 5-11 класах. 

Копко А.О. працює над проблемою “ Принцип мотивованості - як складова 

частина методу навчання французької мови “.У своїй 

роботі  застосовує  нестандартні форми проведення уроку (урок-рольова гра, урок-

подорож, урок-репортаж), які  сприяють формуванню інтересу до мови, 

позитивному відношенню учнів  до її вивчення, що дає можливість більш 

цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні. Для її уроків 

характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, форм навчальної 

діяльності учнів, що значно підвищують питому вагу самостійної роботи школярів, 

активізують їхню розумову і пізнавальну діяльність.. Алла Олегівна часто 

використовує на уроках мультимедійну дошку. Вчитель практикує завдання, які 

вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал залежно від потреб 

мовленнєвої ситуації, вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та 

картини. Навчальний  процес на  уроках вчитель будує так, щоб  він  був 

ефективним, оптимальним за структурою, цікавим за змістом, сприяв розкриттю 



потенціалу школярів, забезпечував необхідні уміння і навички, стимулював до 

знаходження виходу з різних ситуацій.  

Копко А.О.  значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує їх  до 

участі в предметних  олімпіадах. Учні Алли Олегівни показують високий рівень 

знань  на ІІ і ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади  з французької мови ,зокрема 

 2015 р. - Шашевська Євгенія (9-А клас) ІІІ м. у ІІІ етапі ,  

2019 р. - Оврамець Олег (7-Б клас) ІІІ м. у ІІІ етапі олімпіади.  

У травні 2017 року учениця 11-А класу Шашевська Євгенія зайняла І місце у 

міській науково-теоретичній конференції  з іноземних мов “Проблеми сучасності і 

шляхи їх вирішення”.                   

Копко А.О.  приймає активну участь у методичній роботі, яка проводиться 

в школі та місті. У 2017 році  провела відкритий урок на тему “ Моя мода, мій лук”» 

на міському семінарі для вчителів французької мови. У грудні 2019 року для 

вчителів іноземної мови міста провела пізнавальну зустріч “ Французьке кафе”; у 

березні цього ж року запросила у французьке кафе вчителів своєї школи.                               

У листопаді 2020 року провела  відкритий урок у 8-Б класі на тему «Сучасні 

екологічні проблеми» і у 6-Б класі на тему “ Їжа “.  Також вчитель підготувала 

виховний захід для учнів ліцею “ Різдво у Франці ” (2019р.).  

       Копко А.О.  постійно працює над підвищенням свого 

фахового   та  професійного рівня, велику увагу приділяє самоосвіті, ділиться 

досвідом своєї роботи із студентами-практикантами факультету іноземних мов 

ЛНУ ім. І. Франка. .  

 Ініціативна, творча. Користується повагою в колективі. 

  

 


