
 „Школа-ліцей” 

    м. Рівне 





                 





 не шукати легкого шляху; радіти 

маленьким успіхам своїх учнів, 

співпереживати їхнім невдачам; 

 жити з дітьми повноцінним 

життям: радіти і засмучуватись 

разом з ними, захоплюватись і 

дивуватись. 



            



ДОСЯГНЕННЯ: 

Жодна велика перемога не можлива без 

маленької перемоги 



Нагороди вчителя примножуються 

нагородами його учнів 

 2013р. Білоус М. – 1 місце  

I етапу олімпіади «Юне 

обдарування» з англійської мови 

 2014р. Магеррамов Т. – 1 місце 

I етапу олімпіади «Юне 

обдарування» з англійської мови 

 2015р. Вінюкова А. – 2 місце 

II етапу олімпіади «Юне 

обдарування» з англійської мови 
 

 





  IV Регіональний науково-

практичний семінар «Сучасний 

вчитель початкових класів: реалії 

та перспективи» 2013 р.  



  V Семінар-практикум 

«Інтерактивні технології навчання 

англійської мови» 

                         м. Львів 2014 р. 

 Семінар-практикум «Розвиток 

навичок говоріння учнів молодшої 

школи»       м. Рівне 2015 р. 



  

  

 

 



            Друк у фахових виданнях: 

 конспект уроку «Seasons» для 
учнів 2 класу 2013 р. 

 конспект уроку «London Tour» 
для учнів 4 класу 2015 р. 

 



 конспект позакласного 

заходу «Зимова казка» для 

учнів 4 класу 2015 р. 





             

                 Тема досвіду: 

 

       Формування      

       комунікативних          

       компетентностей  

       на початковому етапі  

       вивчення англійської  

     мови 



Розвиток уміння описувати іноземною мовою 

реалій життя своєї країни, формування уявлень 

про загальнолюдські цінності 

Послідовний систематичний розвиток усіх складових 

комунікативної компетенції неможливий без формування в 

учнів мотивації до спілкування іноземною мовою  

Сприяння виникненню в молодших школярів потреби мати друзів у 

різних куточках світу й бажанню ознайомитися з їхнім життям 

Для різностороннього ознайомлення з навколишнім світом, з іншими 

країнами, народами та їхніми звичаями, традиціями потрібно навчитися 

говорити іноземною мовою 



Теоретична база досвіду 

О. Пометун 

 

Технологія 

інтеракти-

вного 

навчання 

І. Т. Білякова 

І. І. Богослав 

О. М. Дика 

 

Використання 

нестандартних 

форм 

В. Гузєєв 

Метод 

проектів 
 

Є. Пассов 

Технологія 

комунікати-

вного 

навчання 



Практична 

значущість 

теми 

Розвиває загальномовні, 

інтелектуальні, пізнавальні  

здібності учнів 

Формує  

світогляд 

Виховує культуру  

спілкування 

Збагачує  

країнознавчими  

знаннями 

Підвищує інтерес 

 до оволодіння  

іноземною мовою 



Мета дослідження: 

 

Навчання спілкування 

шляхом формування  

комунікативних 

компетентностей 



             

     Шляхи реалізації мети: 
 

 використання методів і прийомів на 

уроках англійської мови;   

 застосування різних видів вправ; 

 врахування індивідуальних 

особливостей учнів; 

 засоби навчання, які 

використовуються на уроці. 



              Основні педагогічні технології  

           моєї роботи: 

Педагогічні  

технології 

Діалогові 

І 

К 

Т 

І 

г 

р 

о 

в 

і 



Модель формування комунікативних 

компетентностей 

Інноваційні технології 

Інтерактивні технології 

Метод «Прес», акваріум, 

карусель, дискусія, навчаючи – 

учусь, незакінчені речення, 

робота в парах, робота в 

групах,  мікрофон, рольові 

ігри 

Технологія 

проектного 

навчання 

Інформаційно – 

комунікативні технології 

Аудіо, відео матеріали, 

мультимедійні презентації, 

навчальні фільми. 

Форми та режими 

роботи 

Індивідуальна 

Групова 

Парна 

Фронтальна 

Наочні 

Демонстрація 

Ілюстрація 

  

Практичні 

Навчальні вправи: 

Комунікативні 

Рецептивні 

Продуктивні 

  

Методи та прийоми 

  

Словесні 

Розповідь 

Пояснення 

Бесіда 

  

Урок- 

вікторина 

Урок - 

КВК 

Нестандартні 

уроки 

Урок -  

гра 

Урок - подорож 



Практичне застосування 



Популяризація досвіду: 

 
Методичні напрацювання акумулювала у 

посібнику: «Формування комунікативних 

компетентностей на початковому етапі 

вивчення англійської мови» 

Шляхи апробації досвіду 

Показові 

уроки 

Робота з 

батьками 

Позакласна 

діяльність 

Методичні 

мости 

Виховні 

заходи 



            

            Показові уроки: 
 

Мої «Перші сонячні промінчики»  

Уроки для батьків першокласників 



Запрошую до співпраці: 

«Методичний міст»  

Уроки для вчителів кафедри 



Уроки для слухачів курсів РОІППО 



Виховні заходи: 
«Свято Розумників» 1 клас (щорічно) 

 



Виховний захід «Зимова казка» 

4 клас, 2015 р. 
 



            

       Позакласна діяльність: 
 

Виставка проектів 

Виготовлення 

листівок 

Інсценізація казок 



Поради вчителям: 
Правила педагогічної майстерності 

Ніколи не зупинятися 

 на досягнутому Займатися самоосвітою: 

вчити і вчитися 

Ділитися   

своїм досвідом 

Намагатися бути 

 прикладом  

для дітей  

у всьому 

Відповідати сучасності та змінам у суспільстві 



It does not 
matter how 

slowly you go 
so long as you 

do not stop 



Thank you  
for your attention 

 


