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Моє кредо:
• Освіта – скарб; 

праця – ключ до 
нього.

• Людина,  яка  не  знає  нічого,  
може  навчитися, справа  

тільки  в  тому, щоб  
запалити  в  ній  бажання  

вчитися.

http://www.ukr-school.hut.ru/2009/new6-ukr.htm
http://www.ukr-school.hut.ru/2009/new6-ukr.htm


Проблемна тема:

Навчання діалогічного мовлення 

як засіб успішного вивчення 

англійської мови на середньому 

етапі навчання у школі.



Знання англійської мови в сучасному світі є своєрідним вікном у світ. Володіючи цією 
мовою міжнародного спілкування, можна досягти поставлених цілей за 
допомогою нових можливостей. Значення англійської мови в сучасному світі 
настільки велике, що її знання не є розкішшю. Її вчать скрізь: у школах, 
університетах, на курсах. Будь-яка освічена людина просто зобов'язана володіти 
англійською мовою, тому що саме вона є ключем до подальшої самоосвіти та 
самовдосконалення.

Учні повинні вміти реалізовувати такі комунікативні функції, як здобуття 
інформації, обмін думками і враженнями, заперечення, згода, оцінка явищ і фактів, 
обґрунтування своєї точки зору.

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності функціонує в двох формах - діалогічній та 
монологічній. Відомо, що обидві форми мовлення мають не однакове поширення. 
Питома вага діалогічного мовлення значно переважає. Адже на рівні побутового і 
громадського повсякденного спілкування (в сім'ї на роботі, в магазині, на вулиці 
тощо) люди користуються діалогом. Як бачимо, діалог є домінуючою формою 
мовлення і у процесі навчання він повинен займати належне місце.



Яким повинен бути вчитель?

НЕ   А
Розповісти                                                   організувати спільний                                           

Пояснити                учням пошук  розв’язання

Показати                                                                     проблеми 

НЕ   А
НАВЧИТИ ЗАЛУЧИТИ ДО ВИВЧЕННЯ



Функції вчителя

Педагог

Як співрозмовник 
(функція 

емоціональної 
підтримки)

Як людина, котра 
створює умови для 

навчання
(фасилітаторська

функція)

Як експерт (експертна 
консультативна 

функція)

Як дослідник

(дослідницька 
функція)



На своїх уроках намагаюся використовувати умовну 
робочу класифікацію інтерактивних технологій за 

формами навчання (моделями), у яких реалізуються 
інтерактивні методи. 

Класифікація 
інтерактивних 
технологій за 

формами 
навчання

технології 
опрацювання 
дискусійних 

питань (метод 
прес, нескінчений 
ланцюжок, займи 

позицію, зміни 
позицію).

інтерактивні 
технології 

кооперованого 
навчання (робота 
в парах, в малих 
групах, карусель, 
акваріум, діалог, 
коло ідей, синтез 

думок);

технології 
ситуативного 
моделювання 
(рольова гра, 
інсценізація, 

драматизація, 
проведення 

конференції); 

інтерактивні 
технології 

колективно-
групового навчання 

(мікрофон, 
броунівський рух, 
мозковий штурм, 

мозаїка, аналіз 
ситуації, дерево 

рішень);



Формування мотивації навчання

Постановка 

мети 

Емоційний 

настрій

Інтерес до навчання



Проектна методика



Співпраця з волонтерами із США ( 2016р.) 



Співпраця з волонтерами із США ( 2016р.) 





Загальношкільний захід (березень 2016)



Загальношкільний захід (грудень 2016р.)
• На заході,присвячений офіційному закриттю Року англійської мови в 

Україні,учні ознайомилися з особливостями театру шекспірівської доби, 

з фактами біографії В. Шекспіра, творчим спадком драматурга; 

з’ясували суть шекспірівського питання,віртуально відвідали місця,де 

народився поет і де працював. Також школярі декламували його сонети 

різними мовами і показали свої таланти на сцені. І на завершення 

переглянули автентичний сучасний фільм "Ромео і Джульєтта".



Робота у літньому мовному 
таборі 2016



Робота у літньому мовному 
таборі 2016

Англійський квест

Зустріч з носіями мови



Застосування елементів інтерактивного 

навчання у пришкільному лінгвістичному
таборі



Досягнення моїх учнів: 
Друге місце у міському конкурсі “ Poetry is the music of the soul” (листопад 2016)

Середня вікова категорія - Побережна Христина (7-А кл.)
«Daffodils» by William Wordsworth



Відкритий урок для слухачів курсів РОІППО 
на тему  “The magic world of cartoons”



Друк у фахових виданнях:
Публікація педагогічних напрацювань на методичному порталі управління  освіти Рівненського 

міськвиконкому Book Server:(2016-2017)
Конспекти уроків: 
School subjects (5кл.),
We are going in for sport (7 кл.),
Food and Drinks (6-7кл),
My  favourite food(6-7кл), 
At Home (7кл.),
Food (3кл.)
Позакласні заходи:
Taras Shevchenko,
Books are our friends,
William Shakespeare.
Стаття  «Застосування елементів інтерактивного навчання для формування комунікативної компетентності 

учнів».
Презентація про спорт

Публікація педагогічних напрацювань 
на методичному порталі  К З  “ Рівненської  ОУНБ” 
Освітній навігатор:(2016)
We are going in for sport (7 кл.),
Food and Drinks. .(6-7кл),
My favourite food.(6-7кл), 
Стаття «Застосування елементів інтерактивного навчання
для формування комунікативної компетентності учнів».



Публікація  статті  у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Шляхи реалізації 
компетентнісного підходу до вивчення мов національних меншин та зарубіжної 

літератури в умовах реформування освіти в Україні». 28 жовтня 2016р. м.Київ



Автор посібника 2017р.



Участь у практичних англомовних семінарах:
Bringing the real world into the classroom through reading. Teaching writing is…exciting! 

(березень 2016)
Excite, educate, inspire your students! (лютий 2017)



Виступ на конференції для слухачів курсів РОІППО  
на тему “ Співпраця з волонтерами із США ” 

(березень 2017р.) 



Подяки та сертифікати



Дякую за увагу!


