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Викладачка англійської мови в ДНЗ “Якимівський ПАЛ” 



Мої досягнення 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ Я ПРАЦЮЮ: 
 
«ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ».  
 

Моє педагогічне кредо:  
 

Якщо запастись терпінням і  
виявити старання,  

то посіяні насіння знання  
неодмінно дадуть добрі сходи.   

Тема мого виступу:  
 
«Використання ІКТ на уроках англійської мови як підвищення 
мотивації до вивчення цього предмету». 



Використання  онлайн-сервісів, з 

якими я працюю 







ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ 

• є ефективним засобом візуалізації навчального 

матеріалу, дозволяючи викладачу реалізувати свій 

творчий потенціал; 

 

• допомагають викладачу у здійсненні 

особистісно-орієнтованого підходу до навчання; 

 

• сприяють розширенню кругозору учасників 

освітнього процесу і   підвищенню їх культурного 

рівня; 

 

• є засобом підвищення мотивації до вивчення 

предмета; 

 

• стимулюють пошукову діяльність здобувача 

освіти і сприяють     розвитку його творчих 

здібностей. 



ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДОЗВОЛЯЄ  

• відійти від традиційних форм 

навчання;  

 

• підвищити індивідуалізацію 

навчальної діяльності; 

 

• оптимізувати засвоєння мовних 

структур та  

   граматичних правил;  

 

• подолати монотонність заняття при 

формуванні мовленнєвої та 

комунікативної компетенції 

здобувачів освіти при навчанні 

англійській мові. 



ІНТЕРАКТИВНІ РОБОЧІ АРКУШІ 

WIZER.ME 

 Широкий спектр типів завдань: 

відкриті питання,  

множинний вибір відповіді,       

зіставлення,  

встановлення відповідності, 

упорядкування, 

заповнення пропусків у тексті, 

заповнення коментарів зображення, 

таблиці,  

аудіо запис фрагменту. 



МОЇ АРКУШІ 





‘The World of Painting’  

«Світ живопису» 









ПЕРЕВАГИ: 

 
• аркуш можна вбудувати на сторінку сайту  

або блогу; 

 

• створеною роботою викладач може поділитися 

електронною поштою і в соціальних мережах; 

 

• простий і швидкий інструмент для створення 

інтерактивних робочих аркушів із завданнями і вправами, 

зокрема й на основі відео; 

 

• можливість організації групової роботи в сервісі; 

 

• викладач може переглядати відповіді здобувачів освіти в 

особистому кабінеті.  



ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ 

LEARNINGAPPS 



ЗРАЗКИ ВПРАВ 

Класифікація 



Вільна текстова відповідь 





ІНТЕРАКТИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ  

NEARPOD  













ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНИХ  

ПРЕЗЕНТАЦІЙ NEARPOD  

 

•Nearpod не залежить від інших додатків; 

 

•використання власноруч створених чи взятих з 

бібліотеки ресурсу матеріалів; 

 

•широкий діапазон форматів робіт; 

 

•надання звітності про роботу групи після завершення   

сесії для аналізу успішності роботи; 

 

•працювати з презентацією здобувачі освіти можуть 

самостійно. 



ВИКОРИСТАННЯ OFFICE POWER POINT 





 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА 

УРОЦІ ДОПОМАГАЄ:  

 
 змінити форму навчання 

з авторитарної на 

комунікативну, 

інтерактивну, заглиблену 

в спілкування;  

 

 формувати здатність 

висловлюватися, 

виражати думки за 

рахунок умінь слухати, 

читати, говорити і писати 

іноземною мовою;  

 



підтримувати ефективну 

мотивацію та зв’язок з реальним 

життям для набуття практичних 

умінь; 

 

 викликати інтерес до отримання 

інформаційних повідомлень та 

відтворення власних;  

  

виховувати та розвивати 

особистість здобувачів освіти 

одночасно з процесом  

засвоєння нових знань.  



ВИСНОВОК 

• посилення мотивації навчання; 

• активізація навчальної діяльності учасників освітнього процесу, 

посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності; 

• індивідуалізація процесу навчання, використання основних і 

допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності 

здобувачів освіти; 

• урізноманітнення форм подання інформації; 

• урізноманітнення типів навчальних завдань; 

• створення освітнього середовища, яке забезпечує "занурення" 

здобувачів освіти в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації; 

• постійне застосування ігрових прийомів; 

• забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії. 
 

Застосування ІКТ на уроках надають такі можливості 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


