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Педагогічне кредо 

Вчити дітей, вчитися самому. 

Життєве кредо 

You are always a student, never a master. You 
have to keep moving forward. 

Ви завжди учень і ніколи - майстер. 

Ви повинні продовжувати рухатися вперед. 



Методична тема 

Проєктні технології на уроках англійської мови як 
засіб формування життєвої компетентності 

здобувачів освіти. 



Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати 
життєві проблеми. Мало дати знання – потрібно навчити  
застосовувати їх на практиці. 
 
Метод проектів - це комплексна навчальна робота над 
темою, яка викликає найбільший інтерес у кожного 
учасника проєкту, що, поза сумнівом, спричиняє підвищену 
мотивовану активність учня. Виконання проектних завдань 
дозволяє школярам бачити практичну користь від їхньої 
діяльності, наслідком чого є підвищення інтересу до цього 
предмету. 
Проєктна діяльність дає можливість учням по-новому 
розкрити себе, учить їх прийомам співпраці і взаємодії в 
роботі, допомагає розвивати творчі здібності і навички 
дослідження. Тому саме цю інновацію вважаю 
 найефективнішою для формування життєвої  
   компетентності. 



Практичне використання проєктних  

форм роботи – створення міні-проєктів 

 Toys (іграшки) 



New Year’s card (Новорічна листівка) 



Відкритий урок-проєкт з англійської мови  

у 5 класі «Seasons and weather» 



Розвиток соціокультурної компетенції 



Розвиток навичок читання 



Робота в групах 



Створення тематичного словничка 

 в малюнках 



Презентація та захист проєктів 



 

 
Презентація та захист проєктів 



Презентація та захист проєктів 



Відкритий урок з англійської мови у 3 класі  

на тему «Свято Нового року» 



Робота в парах 



Гра з м’ячем на закріплення слів «Карусель» 



Гра з прищіпками в парах «Прикрашаємо ялинку». 

Закріплення вивченої лексики та вправа на 

розвиток дрібної моторики. 

 



Завдання на розвиток уваги та повторення 

лексики: робота з хмарою слів 



Тиждень української мови, зарубіжної 

літератури, англійської мови 



Позакласна діяльність. 

Перший урок у 5 класі  

«Я люблю Україну!» 



Перший урок у 5 класі  

«Я люблю Україну!» 



Перший урок-патріотичний квест для учнів 

старших класів  

«Україна починається з тебе…»  



Перший урок-патріотичний квест для учнів 

старших класів  

«Україна починається з тебе…»  



Методична робота 

Участь у педагогічних читаннях з доповіддю  

«Проєктні технології: суть, досвід, використання, 

перспективи»  

Керівник шкільного методичного об’єднання 

класних керівників 

Участь у роботі шкільного методичного 

об’єднання вчителів природничо-гуманітарного 

циклу 



Методична робота 

Подала матеріали на ХVIII обласний конкурс-ярмарок 
педагогічної творчості у номінації «Спеціальна освіта». 



Самоосвітня діяльність 



Самоосвітня діяльність 



Самоосвітня діяльність 



Самоосвітня діяльність 



Планую продовжити працювати над темою  

« Проєктні технології  

на уроках англійської мови  

як засіб формування  

життєвої компетентності  

здобувачів освіти» 


