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Тема досвіду:

Формування іншомовної комунікативної компетентності

з використанням інтерактивних методів навчання

на початковому етапі вивчення англійської мови



Актуальність теми:

• Сучасний урок неможливо уявити без використання 

інтерактивних методів навчання.

• Мета сучасного уроку – пошукова діяльність 

спрямована на формування вмінь і навичок щодо 

орієнтації в інформаційному просторі.

• Сучасний учень осмислює отриману інформацію і 

застосовує її в конкретних умовах.

• Використання інтерактивних методів навчання

сприяє активізації навчально-пізнавальної

діяльності спонукає до зростання творчої

активності, реалізації творчої особистості.



Вчиться 
виражати свої 

думки

Вчиться 
приймати 
рішення

Вчиться 
креативно
мислити

Досліджує 
проблему

Шукає варіанти 
рішення 

проблеми

Самостійно 
обирає шлях

Сучасний 

учень

на уроці



Сучасний 

вчитель

на уроці

Співрозмовник

(функція 
емоціональної 

підтримки)

Дослідник

(дослідницька 
функція)

Експерт

(експертна 
консультативна 

функція)

Фасилітатор

(створює умови 
для навчання)



Мета дослідження:

Розкрити важливість значення використання 

інтерактивних методів навчання не лише як засобу 

формування комунікативної компетентності учнів, але і 

як важливого аспекту психологічного комфорту учнів 

під час навчання

Інтерактивне 
навчання

Моделювання 
життєвих ситуацій, 

використання 
рольових ігор, 

розв’язання
навчальних та 

життєвих проблем

Реалізується шляхом 
застосування 

інтерактивних форм 
навчання

Забезпечує 
оптимізацію 
навчального 

процесу

Вимагає 
послідовності і 

наступності 
навчальних дій

Створює умови 
для розвитку 

творчих 
здібностей учнів, 

формування 
мовної особистості



Модель класифікації інтерактивних методів



Принципи інтерактивного навчання

активності

відкритого зворотнього зв’язку

експериментування

рівності позицій

довіри в спілкуванні



Результативність

• 2016 р. – І місце у міському конкурсі інсценівок 

англійською мовою «Fairy tails»

• 2016 р. – ІІ місце у міському конкурсі селфі

«English in my life» (Бондарець Дарина 2-В клас)

• 2018 р. – ІІ місце у міському конкурсі «Юні знавці 

англійськї мови» (Янчук Софія 4-Г клас)

• 2018 р. – лауреати міського конкурсу «Юні знавці 

англійськї мови» (Янушкевич Костянтин, 

Чередько Максим 4-Д клас)





Поширення досвіду

• Сценарій виховного заходу «Winter is coming» (співавтор)

• Конспект уроку у першому класі на тему: «Дозвілля»

• Матеріали для домашнього читання для учнів другого класу 

«English Reader»

• Цикл уроків у четвертому класі на тему: «Природа»

• Презентація на тему: «Робота з батьками»



Робота у складі 

міської творчої 

групи 2016 р.

Укладання календарних 

планів для четвертого 

класу за підручником

О. Карпюк

Методична 

скарбничка

2016 р.



Практичне застосування досвіду

• 2015 р. – показовий урок для слухачів курсів РОІППО у 

другому класі

• 2016 р. – показовий урок до тижня англійської мови у 

першому класі

• 2016 р. – виховний захід на тему: «Winter is coming»

• 2017 р. – показовий урок для слухачів курсів РОІППО у 

першому класі

• 2014р., 2018р. – показові уроки для батьків першокласників

• 2019р. – показовий урок у першому класі





Практична участь в англомовних семінарах



Професійне зростання в рамках

Нової української школи



Досягнення



Власна формула успіху 

Любов до 
дітей

Любов до 
професії

Любов до 
предмета

Невтомна 
праця

Постійне 
самовдоск
оналення



A good beginning

makes a good ending

English proverb



Дякую за увагу!


