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Тема досвіду

Реалізація компетентнісного підходу 

у формуванні навичок спілкування 

молодших школярів



Мета 

Формування учнів як суб’єктів 

міжкультурної комунікації через 

оволодіння ними іншомовною 

комунікативною компетентністю та 

розвиток якостей вторинної мовної та 

полікультурної особистості



Шляхи реалізації

компетентнісний

підхід

лінгвістичний досвід

мовленнєвий досвід

соціокудьтурний

досвід

загальнонавчальний

досвід

вікові особливості



Завдання
- Здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій відповідно
програм
- Здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до
поставлених завдань
- Адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови
та інших навчальних предметів
- Критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних
потреб
- Висловлювати свої думки, почуття та ставлення
- Ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою
засобів електронного спілкування
- Обирати і застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно
до різних потреб
- Ефективно користуватися навчальними стратегіями для
самостійного вивчення англійської мови



іншомовна 

комунікативна 

компетентність

цільовий 

аспект

рефлексивний 

аспект

діяльнісний

аспект

когнітивний

аспект

емоційно-

оцінний аспект

мотиваційний 

аспект



аспекти 

освітнього 

процесу

оптимальний добір мовного 

та мовленнєвого матеріалу

дидактично доцільний добір 

вправ і завдань

оптимальний обсяг 

рідномовної та іншомовної 

соціокультурної інформації

навчальні стратегії для 

засвоєння молодшими 

школярами

добір видів і форм навчальної 

діяльності для іншомовної 

комунікації

добір навчально-

мовленнєвих ситуацій як 

засобів навчання



Поширення досвіду
II місце у I турі XIV обласного конкурсу –

ярмарку педагогічної творчості в номінації 

«Іноземна мова (англійська мова)» 14.02. 2017р

Методична розробка «Сучасні підходи та 

тенденції формування мовленнєвої компетенції

на початковому етапі навчання англійської 

мови»



Друк у фахових виданнях
 «Календарно – тематичне планування з

англійської мови для 1 класу за підручником

« Fly High1» - Book – Server Управління

освіти м. Рівне 2017р.

 «Сучасні підходи та тенденції формування

мовленнєвої компетенції (читання) на

початковому етапі навчання англійської

мови» - сайт Рівненської обласної

універсальної наукової бібліотеки «Освітній

навігатор» 2019р.

 Конспект уроку з теми “My Family” - каталог

«Відкритий урок: розробки, технології,

досвід» 2020рік.

 Конспект уроку з теми “My Holidays” - Book

– Server Управління освіти м. Рівне 2017р.

 Конспект виховного закладу “Winter Is

Coming” - Book – Server Управління освіти м.

Рівне 2017р.



Участь у міських заходах
 Модератор локації №1 «Педагогічна майстерність учителя НУШ: новації поєднані з

досвідом» на міському семінарі – практикумі «Актуальні інноваційні платформи розвитку
іншомовної освіти засобами предмету «Іноземна мова» в умовах реалізації завдань Нової
української школи» 22.08.2019р.

 Виступ « Комунікативно – пізнавальний аспект у формуванні мовленнєвої компетенції
(читання, аудіювання) учнів на початковому етапі навчання» та моделювання структурних
компонентів уроку в 4 класі (робота в групах) на міському семінарі «Сучасні підходи до
організації освітнього процесу з іноземної мови у контексті оновлених програм» 10.03. 2017р.

 Виступ на міській конференції педагогічних працівників «Нові підходи до вивчення іноземної
мови в початковій школі в контексті НУШ» 29.08.2017р.

 Виступ « Календарне планування у 1 класі за оновленими програмами» на міській творчій
групі,вересень2016р., січень 2017р.



Результативність
Переможці

міського конкурсу  «Юні знавці англійської мови» 

 Дзерун Тимофій  4Д клас  3 місце 2 етапу 2018р

 Радченко  Владислава  4Г клас 1 місце 2 етапу 

2019р

 Алексейчук Олександр  4Г клас  2 місце 2 

етапу 2019р

 Богдан  Дмитро 4А клас  3 місце 2 етапу 2019р

 Примак Дарія 4В клас 3 місце 2 етапу 2019р



Участь у конкурсах

Переможці Всеукраїнського конкурсу з 

англійської мови «Гринвіч» 2019 рік

 Алексейчук Олександр  4кл  2 місце

 Радченко  Владислава  4кл 2 місце

 Примак Дарія  4кл  2 місце

 Ничипор Дана  4кл 3 місце

 Богдан  Дмитро  4кл  3 місце

 Кирильчук  Денис  4кл 3 місце

 Козійчук Юлія  4кл 3 місце

 Михальчин Роман 3 кл  2 місце

 Савчук  Богдан  3 кл 2 місце

 Поліщук Ангеліна 3 кл 2 місце



Робота з обдарованими дітьми
 Міський конкурс – фестиваль 

інсценівок “Fairy Tales” 1 місце 

2016 рік

 Міський конкурс на краще 

декламування поезії “Poetry is the 

music of the soul” 3 місце 2016 рік

 Міський конкурс  селфі “English in 

my life” 1 місце 2016рік



Педагогіка партнерства
 Показові уроки  для батьків першокласників 

 Виховні заходи

 Нестандартні уроки (практичне застосування)



Професійне зростання в 

контексті НУШ



Участь у вебінарах та семінарах



Професійне визнання



Nobody can go back and 

start a new beginning, but 

anyone can start today and make 

a new ending.

Maria Robinson



Дякую за увагу!


