


тут вона не готується до 

життя, а повноцінно живе



Вся діяльність навчального 
закладу націлена на те, 
щоб сприяти становленню
особистості як творця і 
проектувальника власного 
життя.





В. О. Сухомлинський



З  1.09.2013  в НВК № 12 розпочато навчання за 

програмою “Інтелект  України”



відбувається за апробованими інноваційними

методиками проекту “Інтелект України”.

Учні вивчають іноземну мову з 1-го класу за

програмою для спеціалізованих шкіл (3 години на

тиждень).



За дидактичною метою

• Теоретичні

• Практичні

• Трудові

• Комбіновані

За формою навчання

• Індивідуальні заняття

• Колективно – групові 
заняття

• Індивідуально –
колективні заняття 

За структурною 
взаємодією елементів з 

урахуванням домінуючої 
мети навчання 

• Вступне заняття

• Заняття з поглиблення 
знань

• Практичне заняття

• Заняття із 
систематизації та 
узагальнення знань

• Заняття з контролю 
знань, умінь та навичок

• Комбіновані форми 
занять



Методи стимулювання й мотивації навчання:

Метод формування інтересу до навчання:

- ігри, 

- навчальні дискусії, 

- Різноманітні методи емоційного стимулювання тощо.

Методи формування старанності й відповідальності в 

навчанні:

- методи навчального заохочення



- Перцептивні методи (передачі й сприйняття навчальної 

інформації за допомогою почуттів):

• словесні;
• наочні;
• аудіовізуальні;
• практичні.

- Логічні методи (організація і здійснення логічних операцій).

- Гностичні методи (організація і здійснення розумових операцій).

- Методи самоврядування навчальними ДІЯМИ



• Індивідуальна робота1

• Фронтальна робота2

• Колективна робота3

• Групова робота4

Запропоновано  та  розроблено  різноманітні  
форми навчання з використанням інноваційних 
технологій



“Зоряні
перегони”

«Лист від 
Центаврика»

«Довідка від 
бортового 

комп’ютера 
Адаптера»



«Сорока і 

Черепаха»

«Озвучення 

фрагменту 

мультфіль-

му»



«Фотоапарат»

«Повітряні 
кульки»

«Співання складів 
під мелодію пісні»



Функції форм 
організації 
навчання

Виховна

Організаційна

Систематизуюча

і структуруюча

Координуюча

Стимулююча

Психологічна 



•методи усного контролю, 

•письмового контролю, 

•лабораторного контролю, 

•контроль з використанням інформаційних 

технологій,

•різні методи самоконтролю.



Витрачено часу
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Навчатися

Опановувати 
вміння

Здобувати 
досвід



“Дуже  важливо, щоб кожна дитина повірила у власні сили, раділа кожному 

шкільному дню, кожній зустрічі з педагогом,   кожному   дзвінку   на   

урок.  Принципово важливо,  щоб  шкільне  життя  стало для кожного учня 

сенсом його власного життя”.  

Шалва   Амонашвілі

http://fotki.yandex.ru/users/alla-bobreshova/view/312928/?page=1



