
Учитель має принести в 

дар учню: уроки життя, 

радості, співпраці, 

розуміння, думок, пізнання, 

краси, мовчання, мудрості, 

любові… 
Ш.О.Амонашвілі 
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МОЯ ВЛАСНА ФОРМУЛА УСПІХУ: 



• «Учитель — не той, хто 
вчить, а той у кого вчаться». 

Педагогічне 
кредо 

• «Тільки співпраця учителя 
і учня здолає бар`єри і 
дасть результат».  

Повсякденний 
девіз 

• Навчити дитину розвинути 
свій потенціал до його 
максимуму. 

Мета 



Методична робота 
Тема досвіду: 

 
«Використання інтерактивних 

методів і прийомів на уроках 
англійської мови з метою 

полікультурного розвитку 
особистості». 



1 

 
 

Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

Управління освіти Рівненського міськвиконкому 
КУ «Рівненський міський методичний кабінет» 

«Навчально-виховний комплекс №12» Рівненської 
міської ради 

  
 
 
 
  
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І 
ПРИЙОМІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 

МЕТОЮ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ 

  
  
  
 
 
  

З досвіду роботи  вчителя  
англійської мови 

 «НВК №12» 
  

Жежук Зінаїди  
Володимирівни 

  
  

 
 
  

Рівне - 2014 

 



ПЕДАГОГІЧНІ 
ІННОВАЦІЇ 

ІКТ, 
мульти
медіа 

Проектні 
технології Нестандартні 

уроки, 
позакласні 

заходи 



Форми 

проведення 

інтерактивних 

занять 

Презентації 

Аудіювання / відео та 

аудіофайли 

Проекти 

Позакласне навчання 

Комп`ютерне тестування 

Гра 
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Методи 

інтерактивного 

навчання 

" Ділова гра " 

" Коло ідей " 

 

"Прес " 
 

" Акваріум " 

Робота в малих групах або  

" кооперативне навчання " 

" Мозковий штурм " 

" Круглий стіл " 

" Семінар-кросворд " як 

оперативний метод контролю 

знань 
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Умови ефективності мого уроку: 



РОЗРОБКА ВЛАСНОЇ ПРОГРАМИ  
«ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ»  

Пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей 

Створення освітнього поля й максимально комфортних умов для 
розвитку учня 

Розробка та впровадження ефективних моделей та технологій 
роботи 

Психологічний супровід обдарованих дітей 

Моніторинг індивідуальної траекторії розвитку особистості 



Технології 

навчання 

Інтерактивне 
мислення 

Критичне 
мислення 

Компетентісно-
орієнтоване 

навчання 

Нестандартні 
уроки 

Творчі проекти 



• Слухові 
навички 

• Навички 
техніки 
письма 

• Перцеп-
тивні 
навички 

• Вимовні 
навички 

Уміння 
говоріння 

Уміння 
читання 

Уміння 
аудіювання 

Уміння 
письма 

Лексичні, граматичні навички 

Метою навчання англійської мови у школі є набуття мовленнєвих умінь 
і навичок для спілкування цією мовою, де спілкування виступає як 

форма взаємодії суб’єктів і реалізує їх  суспільно-комунікативну 
діяльність.  



Формування 
пізнавально-

комунікативних 
компетенцій  

Слухання 

Продукція Рецепція 

Усна взаємодія 

Письмо Читання 

Мовлення 

Письмова 
взаємодія 



Освітні маршрути: 

 УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, МЕТОДИЧНИХ ОБ`ЄДНАННЯХ :  
дає можливість не лише познайомитися з роботою колег, 
підвищити свій досвід, а й поділитися власними доробками  
з іншими.  
 

 
Категорія Тема Рік 

Творча майстерня 
вчителів іноземних 
мов 

Створення освітньої моделі формування 
соціальної компетенції учнів у 
навчально-виховному процесі з 
іноземних мов 

2015  
 

Міська науково-
практична 
конференція 

Інноваційний підхід до створення 
пізнавально-комунікативного поля 
уроку іноземної мови в умовах 
полікультурного простору 

2015 

Виступи перед 
вчителями області 
 

Методика підготовки до ЗНО з 
англійської мови 

2012
2011 

*** Організація та проведення позакласної роботи, консультацій, 
підготовка до здачі ДПА, ЗНО (9-11 класи). 



ВІДКРИТІ УРОКИ: 

Тема Клас Рік 

«Theatre and cinema» 7  2014 
 

«Shops and shopping» 5 2014 

«Music in our life» 5 2013 

«Good health is above wealth» 9 2011 



ФІКСУВАННЯ ВЛАСНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

Мої досягнення — досягнення моїх 
учнів. 

 

Наставництво: молодих спеціалістів, 
студентів під час практики в «НВК № 12». 
 
 

 
 

Урок — це «удар серця». 
Л.Лєвшин 



Результати участі у 
олімпіадах/ПРИЗЕРИ: 

Навчальні роки ІІ Етап ІІІ Етап  Призери 

2013-2014н.р. ІІ 
 

Глоба П. 
 
 

2012-2013н.р. 
 

ІІ 
 

ІІ 
 

Глоба П. 
 

2011-2012н.р. 
 

ІІ 
 

ІІІ 
 

Власюк В. 
 

Глоба П. 
 

2010-2011н.р. 
 

ІІ 
 

Власюк В. 
 



Оцінка власних 
досягнень 











Робота з 
батьками 

Спільні 
батьківські 

збори 

Зустріч 
запитань та 
відповідей 

День відкритих 
дверей 

Куточок для 
батьків 

Анкетування 

Консультації 



Коли закінчився 

урок, а дитячі очі 

світяться, і коли 

учні 

промовляють: 

Дякуємо за урок!, 

ось тоді урок 

ефективний з 

різних сторін: і 

педагогічної, і 

людської. 



НАСТАНОВИ: 
Вірте в дитину!  Вірити треба навіть тоді, коли опускаються 

руки, коли, здається, зробив усе, а результату не бачиш.  

Пам`ятайте, що доля дитини, залежить від Вас! 

 

 

Вірте в себе!  Я вчитель, я вихованець, я майстер своєї 

справи! Якщо не я, то хто допоможе дітям? Якщо вірите,  

то обов`язково знайдете вихід із будь-якої ситуації. 

 

 

Вірте в науку!  Педагогіка — велика наука, можливо, 

найважливіша.  

Вивчайте її, пізнавайте її, робіть відкриття!  
 

 

                                                                                                                                                                                    

Ш.Амонашвілі 


