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Сьогодні в центрі уваги - учень, його особа та неповторний 

внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя - вибрати такі 

методи і форми організації учбової діяльності учнів, котрі оптимально 

відповідають поставленій меті розвитку особи. 

На сучасному етапі найзначущішою особливістю системи освіти є 

співіснування двох стратегій організації навчання, а саме традиційної та 

інноваційної. Більшість дослідників сходяться на тому, що структура 

інноваційного навчання оптимально відповідає характеру сучасних 

соціальних процесів. Інноваційне навчання на противагу традиційному, 

прагне функціонувати у контексті сьогодення, орієнтуючись на 

майбутнє. Серед сучасних інноваційних технологій та методів навчання 

особливо хочу звернути увагу на використання інтерактивних методів, 

проектних технологій, інформаційних, комп’ютерних технологій та 

Інтернет-ресурсів. Використання інноваційних освітніх технологій на 

занятті – надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для 

вчителя іноземної мови. Сьогодні їх використання – одна з умов 

успішного вивчення мови.  

 Проблема над якою я працюю – «Використання сучасних та 

інноваційних освітніх технологій з метою забезпечення оптимальних 

умов для опанування іноземними мовами на рівні, достатньому для 

спілкування, здобуття освіти і професії, саморозвитку та формування 

творчої, багатомовної та полі культурної  особистості». 

 Мій педагогічний стаж складає 19,5 років. В своїй педагогічній 

діяльності користуюсь не тільки базовим підручником, а й підручниками 

Oxford University Press, Cambridge University Press та різноманітними 

матеріалами, котрі пропонують такі освітні портали, як BBC Learning 

English та British Council|Learn English. 



 2 

Особливу увагу приділяю навчанню розмовної мови, аудіюванню 

та письму. Проводжу дискусії, конференції, диспути, які без 

інтерактивності просто неможливі. В старших класах проводжу 

професійно-орієнтовані дискусії, прив’язуючи їх до майбутньої 

спеціальності учнів. Під час дискусій беру на себе роль організатора 

спілкування, формулюю питання, звертаю увагу на оригінальні думки 

учасників, суперечливі питання.  

 

Вчу у співпраці, тобто у групах, парах. Часто використовую таку 

форму парної роботи як “рольова гра”. Учасники рольових ігор можуть 

виконувати різноманітні ролі, при цьому їхнім завданням є вирішення 

проблемної ситуації.  

Використання такої форми інтерактивної діяльності як «мозковий 

штурм» є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, 

невимушеною.  

Активно використовую в своїй роботі метод проектів. Як 

педагогічна технологія це є сукупність дослідницьких, пошукових, 



 3 

проблемних методів, творчих за своєю сутністю. Тут головнішим є сам 

процес роботи, а не її результат. Я - це поштовх, що надихає учнів на 

творчий лад: знайомлю їх з подібними, раніше виконаними роботами, 

згадую найдрібніші деталі з попередніх проектів, чітко ставлю мету, 

наголошую на індивідуальності кожної роботи, прошу дітей мислити 

творчо. Проекти можуть бути представлені як: творча робота з 

малюнками, аплікацією, вирізками з періодичних видань; стінгазета; 

фотоколлаж; плакати, буклети, проспекти; випуски газет чи журналів на 

одну з тем; створення радіо і телепрограм; проведення вечірок ( 

концертів, вистав, свят); організація прес-конференцій; ігри, вікторини; 

електронні презентації і т. д. Маючи певний досвід, відмічу, що всі діти 

відносяться до своїх завдань здебільшого відповідально. Проектна 

робота вимагає ретельної підготовки вчителя та забирає чимало часу. 

Однак, всі ці зусилля виправдовують себе, адже учні не лише набувають 

певних мовних знань, а й виходять на рівень їх практичного 

застосування. Активно працює емоційна сфера, що приводить до 

підвищення мотиваційного потенціалу до вивчення іноземної мови. 

Реалізуються й виховні завдання: посилюється індивідуальна і 

колективна відповідальність учнів за конкретну роботу, вони вчяться 

доводити справу до кінця. По закінченні теми учні, як правило, 

отримують творчі завдання. Так по закінченні теми « Make up your mind» 

в 11 класі я запропонувала учням приготувати електронні презентації на 

тему «Taking a gap year in Ukraine», а по закінченні теми «Art» 

десятикласники, як правило, готують електронні презентації на тему 

«The world of art». Звичайно працювати є ще над чим. В школі є 

комп’ютерний клас, та не завжди є можливість проводити там уроки.  

Часто організовую перегляд мультиплікаційних фільмів у 5-7 з 

подальшим обговоренням. Звичайно, робота по створенню відеотеки 
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лише почалася, але я прикладаю максимум зусиль, щоб обсяг її 

якнайшвидше збільшився. Вибираючи матеріал для своєї відеотеки 

активно використовую інтернет ресурси BBC Learning English та British 

Council|Learn English. 

На своїх уроках я також почала використовувати електронні 

скрайб-презентації, котрі, на мій погляд, особливо актуальні на етапі 

уведення в іншомовну атмосферу. Скрайбінг – це новітня техніка 

презентації (від англійського "scribe" – накидати  ескізи або малюнки); 

мова людини, що виступає, ілюструється "на льоту" малюнками 

фломастером на білій дошці (або аркуші паперу); виходить ніби "ефект 

паралельного слідування", коли ми чуємо і бачимо приблизно одне і те 

ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах. Головне 

в понятті скрайбінга – візуалізації інформації. Завдання скрайб-

презентації – донести інформацію, зробити її привабливою для слухача і 

глядача, допомогти краще її запам'ятати і засвоїти. Скрайбінг буває 

"ручний" і "комп'ютерний". Ручний – класичний: голос за кадром 

розповідає, а рука в кадрі малює зображення, що ілюструє усну 

розповідь. У такому скрайбінгі використовуються, як правило, аркуші 

паперу або презентаційна дошка, кольорові олівці, маркери, фломастери, 

пензлі і фарби, а також елементи аплікації. За допомогою скрайбінга 

можна "екранізувати" казки, вірші, загадки. Скрайбінг-фасилітація 

втягує в процес учасників уроку, дає їм можливість формулювати свої 

думки, висловлювати креативні ідеї. Частіше за все я використовую 

відеоскрайбінг. У нього є свої плюси. Одного разу знятий відеоролик 

можна показувати необмежену кількість разів, використовувати як 

ефектне доповнення заходу, створювати з його допомогою різні 

інформаційні продукти.  
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Сучасні педагогічні технології, такі як використання нових 

інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати 

особистісно-орієнтований підхід у навчанні. Особистісно-орієнтований 

підхід допомагає у роботі з обдарованими дітьми. В наслідок чого 

практично кожного року  мої учні займають призові місця в міських 

олімпіадах з англійської мови.  

 

На мій погляд, використання сучасних та інноваційних технологій 

у навчанні іноземних мов: 

- мотивує навчання; 

- дає можливість застосовувати індивідуальний підхід; 

- сприяє розвитку самостійності учнів; 

- підвищує мовні компетенції; 

- забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам 

учнів. 


