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Якщо хочеш бути щасливим, працюй 
до самозабуття, працюй так, щоб ти 

відчував себе творцем, майстром, 
господарем в улюбленому ділі. Працюй 

так, щоб очі твої виражали 
одухотвореність великим людським 

щастям – щастям творчості. 
 

В. Сухомлинський  



Моє кредо: 

«Віддай дитині 

крихітку себе.  

За це душа 

наповнюється 

світлом»   
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  Проблемна тема вчителя: 

Навчально – ігрова 

діяльність на початковому 

етапі вивчення англійської 

мови 



        Мета роботи 
У ході роботи над методичною проблемою 

маю на меті: 

1. Активізувати пізнавальну діяльність 
школярів 

2. Формувати когнетивну компетенцію 

3. Розвивати самостійність у навчанні, 
критичне мислення 

4. Задовольняти пізнавальні потреби 
вихованців у відповідальності до їх нахилів, 
запитів, здібностей 

5. Прищеплювати учням інтерес до вивчення 
іноземної мови як засобу спілкування. 



На своїх уроках розвиваю: 

 Творчі здібності учнів 

 Творче та логічне мислення 

 Творчий потенціал 

 Уміння критично мислити 

 Внутрішню свободу як запоруку 
самореалізації 



В своїй роботі використовую: 
Інтерактивні технології 

 дозволяють розв'язати одразу 
кілька завдань: розвивають 
комунікативні вміння й навички, 
допомагають встановленню 
емоційних контактів між 
учасниками процесу;, 

 забезпечують виховне завдання, 
оскільки змушують працювати в 
команді, прислухатися до думки 
кожного;  

 знімають нервове напруження, 
дають можливість змінювати 
форми діяльності, переключати 
увагу на основні питання. 



Інтерактивні методи: 
 Інтерв`ю 

 Відкритий мікрофон 

 Мозковий штурм 

 Дискусія 

 Акваріум 

 Коло ідей 

 Диспут 

 Робота в парах 

 Робота в малих групах 

 Рольова гра 

 



Мультимедійні засоби 
навчання 

 

Мультимедія – технологія яка дозволяє інтенсифікувати 

навчально-виховний процес, стимулювати розвиток 

мислення та уяви учнів, збільшувати обсяг навчального 

матеріалу для творчого засвоєння і використання його 

учнями, формувати дослідницькі, пошукові уміння, уміння 

приймати оптимальні рішення, викликати зацікавленість 

та позитивне ставлення до навчання. 



Використання інноваційних технологій на 
уроках  значно посилюють та 

допомагають: 

 Створити іншомовне середовище на 
уроці 

 Залучати пасивних слухачів до активної 
діяльності 

 Робити заняття більш наочним та 
інтенсивним 

 Створити позитивну атмосферу на 
уроці 

 Покращити взаємини (учень - учитель) 



Метод проекту – система навчання, за якої 
учні здобувають знання й уміння в процесі 
планування й виконання поступового 
ускладнення практичних завдань проектів 

 

Суть методу – не формувати, а розвивати 
особистість у процесі свідомого мотивованої 
індивідуальної діяльності в групі для розв 
язання спільного завдання. Основою проектного 
методу є виконання різних навчальних і 
творчих проектних завдань 

 



Проектна діяльність 



Ігрові прийоми 

Cтворення ігрової ситуації, 
виконання ігрових дій, звукона-
слідування, загадкова інтонація 
голосу, використання жартів. У 
практичній діяльності найчастіше 
використовується комплекс 
прийомів. 



Найулюбленіші форми навчання 

 Форми творчих завдань 

 Коло ідей 

 Фізкультхвилинка 

 Пісні, вірші, скоромовки 

 Кросворди 

 Рольові та симуляційні ігри 

 Проектна робота 



Підвищення педагогічної 
майстерності 



Відкриті уроки 

Методичний  міст 
 Відкритий урок для 

колег кафедри іноземних 
мов «Шкільне життя»  

       (4 клас) 

 Відкриті уроки для 
батьків у 1-му класі за 
програмою «Інтелект 
України»  

 Відкритий урок за 
темою «Шкільне 
життя» (2 клас)   



Позакласні заходи 

 Свято «Букваря» у 1-х класах (щорічно) 

 Свято «Розумника» у 1-х класах (щорічно) 

 Свято «Merry Christmas» у 3-му класі 



Робота   з   дітьми  
з  особливими   потребами 



Напрями роботи у навчанні з 
учнями з особливими потребами: 

1. Вивчення та урахування індивідуальних можливостей учнів з 
особливими потребами 

2. Індивідуалізація темпів опанування навчального матеріалу 

3. Індивідуальний і диференційований підхід у навчанні на основі 
комплексної  діагностики розвитку  учня з особливими 
потребами.  

4. Діяльнісний підхід до навчання учнів з особливими потребами, 
який передбачає використання різних видів діяльності з метою 
загального розвитку дитини  

5. Виховання у дітей інтересу до занять, пізнавальної активності 
та самостійності.  

6. Врахування різноманітності і варіативності дидактичного 
матеріалу, прийомів корекційної роботи в навчально-виховній 
діяльності 



Семінар-практикум 
“Інтерактивні 

технології навчання 
англійської мови”  

м. Львів, 2014р 



Результати педагогічної  
діяльності 



Методична скарбничка 
 

 

 «Комплекс тестових завдань з 
англійської мови для 3-го класу» 
(методичний посібник, 2014р.) 

 «Комплекс тестових завдань з 
англійської мови для 4-го класу» 
(методичний посібник, 2014р.) 

 «Збірник вправ для формування 
читацьких навичок учнів 1-2 класів 
з англійської мови» (методичний 
посібник, 2015р.) 

 «Збірник вправ для формування 
читацьких навичок учнів 3-4 класів 
з англійської мови» (методичний 
посібник, 2015р.) 
 



Друк у фахових виданнях 

     Сценарій позакласного заходу  на тему : 

  «Merry Christmas» (3 клас)  



Професійне зростання 



Формула ефективності й 
успішності викладання:  

 Глибокі теоретичні знання з 
предмета, педагогіки та психології 

 Ретельне планування та 
підготовка уроку 

 Творчий підхід вчителя 

 Артистичність  



Моя власна формула успіху 

1. Любов до дітей 

2. Любов до професії 

3. Любов до предмету 

4. Невтомна праця 

5. Постійне самовдосконалення 



Дякую  
за увагу! 


