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 Спеціальність: філолог, 

викладач французької та 

англійської мов, перекладач 
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Кредо 

 Здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його 

для себе (Платон) 



Тема досвіду 

 Підвищення ефективності усного мовлення на 

уроках іноземної мови шляхом впровадження 

інноваційних освітніх технологій 



Реалізація теми 

 Уроки, факультативні заняття 

 Позаурочна робота з предмету 

 Відео-години 

 Тижні іноземної мови 

 Дискусії, обговорення 

 Театралізація 

 Літні мовні табори 

 Робота з обдарованими дітьми 

 Робота з членами МАН 

 Участь в міжнародних програмах 

 Підготовка учнів до ЗНО 



Моє бачення уроку 

Види мовленнєвої діяльності 

Аудіювання Читання Мовленння Письмо 

УРОК 

Введення в 
мовлення 

Вправляння Творчість 
Оцінка, 

самооцінка 

Завдання 



Методи навчання 

 Ротаційні трійки 

 Два — чотири — всі разом 

 “Карусель” 

 Навчаючись вчуся 

 “Мікрофон” 
 “Ажурна пилка” 
 Незакінчені речення 
 “Мозковий штурм” 

 “Ток-шоу” 
 “Метод Прес” 
 “Акваріум” 
 Метод проектів 



Методична робота 
 Учасник семінару “Oxford phonics world” видавництва Oxford University 

Press (лютий 2016) 

 Учасник семінару “Розвиток усного мовлення шляхом застосування 
інноваційних методик та інтерактивних технологій” Міжнародного 

освітнього центру Pearson-Dinternal (жовтень 2015) 

 Лауреат І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 2014 

року (навчально-методичний посібник “Interesting English”) 

 Член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіди з англійської 
мови (2012-2016) 

 Член журі І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

(2017) 

 Публікація на методичному сервері управління освіти Рівненського 

міськвиконкому http://book.rosvita.rv.ua/ конспекту уроку для 11 класу 

“Leisure time of young people in Ukraine and English-speaking countries” 

 Виступ перед слухачами курсів РОІППО “Річний цикл документації 

ШМО вчителів іноземних мов” (2014) 

http://book.rosvita.rv.ua/


Результативність 

   2015 рік – Феськова Інна 10-В – ІІІ місце І етапу    

        захисту науково-дослідницьких робіт  

               МАН 

   2016 рік – Красноступ Поліна 10-Б – переможець 

        міжнародної програми департаменту    

                  США   FLEX 



Забезпечення кабінету 



Дякую за увагу 


