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Педагогічне кредо

“Яка то радість –

буть потрібним людям,

і вчить майбутнє 

нації своєї”



Методична проблема над якою 

працюю:

“Використання методу проектів   на 

уроках англійської мови як однієї з 

технологій інтерактивного навчання”



“ Все, що пізнаю я, 

знаю для чого 

це мені потрібно,

де і як я можу ці 

знання застосувати 
”

Інтерактивне навчання 
засноване на  ідеях:

О.Пометун
Л.Пироженко

4



5

Використання методу проектів на уроках англійської мови як однієї з технологій 
інтерактивного навчання

Автор досвіду: Самотея Надія 

Андріївна                                      

Адреса досвіду : опорний заклад 
«Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. І.Франка»

Предмет досвіду: процес формування 
компетентної особистості учня 
засобами інтерактивної технології 
навчання

Методологічна основа досвіду:

Спираючись на принципи 
модульно-розвиваючого 
навчання , запроваджуючи 
інтерактивні методи та 
прийоми створюються нові 
умови для розвитку 
компетентної особистості. 

Учитель

Підбирає 
інтерактивні методи 

навчання,  
спрямовані  на 
мотивацію та 
актуалізацію                 
особистісного  
досвіду учнів

Забезпечує 
демократичний тип 

спілкування як 
умову формування 

життєвих 
компетентностей 

учнів

Мета та завдання:

◦ виявити можливості інтерактивних методів у формуванні          

комунікативної компетентності учнів на уроках англійської 
мови;

◦ відстежити ефективність та дієвість інноваційних методів 

навчання. 

Визначає зміст 
матеріалу та     

конструює систему 
завдань, що      

вимагають активної 
пізнавальної 

діяльності

АНОТАЦІЯ  ДОСВІДУ  ВЧИТЕЛЯ
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Використання інтерактивних      
методів навчання як 

складової    формування 
компетентної 

особистості учня

Науково-
теоретичні праці

О.Пометун,
І.Родигіної,
Л.Пироженко,
Т.Ремех,
О.Мокрогуза,
І.Якимінської ,
П.Китайгородської,
тощо

ТЕОРЕТИЧНА  БАЗА  ДОСВІДУ



ШЛЯХИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ДОСВІДУ

Виступ на тему: 
“Інтерактивні 
методи навчання в 
практиці роботи 
учителя англійської 
мови”
Засідання МК

Засідання  МК 
“Шляхи покращення 
якості уроків на 
сучасному етапі 
навчання методом 
проекту»



Що 

забезпечує 

творчий

розвиток
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ



Інтерактив
ні методи
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Метод 
проектів









Літній англомовний табір



Участь у семінарах-

тренінгах





48-ГОДИННІ КУРСИ «НАВЧАННЯ ЗАДЛЯ 

УСПІХУ» В РАМКАХ ПРОЕКТУ «НАВЧАННЯ 

ВЧИТЕЛІВ ОПОРНИХ ШКІЛ» ПРИ 

БРИТАНСЬКІЙ РАДІ,М.КИЇВ
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СКЛАДОВІ  ЕФЕКТИВНОСТІ  Й  

УСПІШНОСТІ  УРОКУ

ГЛИБОКІ ТЕОРЕТИЧНІ 
ЗНАННЯ

ТВОРЧИЙ ПІДХІД
УЧИТЕЛЯ

РЕТЕЛЬНЕ
ПЛАНУВАННЯ ТА

ПІДГОТОВКА УРОКУ



* показати учням важливість вивчення англійської мови;
* зацікавити учнів;
* розвивати у них бажання навчатися;
*досягти того, щоб учні йшли на уроки
англійської мови з хорошим настроєм, 
а виходили з уроку задоволені 
результатами своєї роботи;

* виховати творчу особистість.
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ПРАГНЕННЯ:



• Творчо підходити до засвоєння навчального 
матеріалу

• Формулювати власну думку

• Поважати альтернативну думку

• Співпрацювати в колективі

• Розв’язувати конфлікти, шукати компроміси

• Знаходити спільне розв’язання проблеми

• Збагачувати власний соціальний досвід
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В УЧНІВ ВИРОБИТИ ВМІННЯ



МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ

◘ Мультимедійні презентації до уроків

◘ Тематичні папки з матеріалами 
до уроків

◘ Роздатковий матеріал



«Художник вчиться змішувати 
фарби і наносити їх на полотно. 

Музикант вчиться етюдів. 
Журналіст і письменник освоюють 

прийоми письмової мови. 
Справжній учитель теж змішує 
фарби, розучує етюди, освоює 

прийоми - тільки це педагогічні 
фарби, етюди, прийоми».
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Дякую 

за увагу !


