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Провідна педагогічна ідея досвіду  
 

Сучасна педагогіка системи НУШ ставить перед вчителем задачу_ створити 
систему освіти, що відповідає запитам часу. Українські та зарубіжні вчені вплинули на 
зміну освітніх орієнтирів, спричинили перегляд змісту і технологій навчання. На сьогодні  
головні індикатори, що визначають готовність випускника школи до самостійного життя в 
соціумі, є різні види компетентностей.Одна з ключових компетентностей належить 
«уміння вчитися». Сформованість такого життєво важливого  вміння дає змогу людині,  
яка звикла самостійно вчитися, не губитися в нових життєвих ситуаціях, не зупинятися, 
якщо немає готових рішень, не чекати підказки, а самій шукати джерело інформації, 
шляхи  розв' язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення і життя особистості».  
Іноземна мова, як навчальний предмет, не дає вичерпного й достатнього обсягу знань на 
все подальше людське життя. 

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Використання Інтернет 

ресурсів створює умови для отримання будь-якої необхідної вчителю та учням інформації, 
що знаходиться у будь-якому місці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя 
молоді, статті з газет та журналів, необхідну літературу, новини в режимі реального часу 
та багато іншої корисної та цікавої інформації. Різноманітні пошукові можливості 
мережевих систем дають змогу оперативно знаходити потрібну інформацію, стимулюють 
активність учня різної вікової категорії в її пошуку. Це дає можливість змінити саму 
концепцію інформаційного забезпечення та здійснити принципово новий підхід до 
організації класної та самостійної роботи учнів 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  
Сучасна мовна освіта та її професійне забезпечення в контексті глобального суспільного 
виклику ХХІ ст., як необхідність досягнення взаємного порозуміння й культурної 
толерантності людей, що належать до різних держав, рас, культур, релігій, набуває 
особливого соціально важливого значення. Головна мета навчання іноземної мови — це 

комунікативна діяльність, практичне володіння іноземною мовою. Інтернет допомагає 

учням спілкуватися з носіями мови; брати участь у телекомунікаційних проектах, у 

різноманітних конкурсах і олімпіадах, текстових і голосових чатах; публікації творчих 

робіт учнів на освітніх сайтах тощо. При цьому відбувається цікавий повноцінний діалог 

або навіть полілог. Це створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення. 
Використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови прискорює 

формування й розвиток навичок та вмінь учнів у продуктивних видах діяльності, 
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підвищує мотивацію, інтерес до вивчення англійської мови, стимулює розвиток 

пізнавальної та творчої активності. Спілкуючись у мовному середовищі, що забезпечена 

Інтернетом, учні знаходяться в реальних життєвих ситуаціях та підключаються до 

вирішення широкого кола значущих, реалістичних завдань, завдяки цьому учні 
навчаються спонтанно й адекватно реагувати та вислови, що стимулює створення 

оригінальних висловлювань, при цьому увага насамперед сконцентрована на використанні 
форм, і навчання граматики відбувається посередньо, виключаючи власне вивчення 

граматичних правил. При цьому  під час виконання тестових завдань перевага комп’ютера 

полягає в тому, що він є лояльним до відповідей, завдяки чому розвивається самостійність 

учнів і створюється сприятлива соціально-психологічна атмосфера на занятті, надаючи 

учням впевненості в собі, що є важливим фактором для розвитку індивідуальності. 
Науково-теоретична база досвіду  
Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність 
якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новацій у традиційну систему. 
Теоретичною основою методології і інноваційних технологій є дослідження сучасних 
педагогів В. Безпалько, Б. Лихачова, М. Кларина, В. Монахома, Г. Селевка. 
Проблеми педагогічної інноватики розглядали такі вчені як О. Арламов, М. Бургін, 
В. Журавльов, В. Загвязинський,Н. Юсуфбеков, А. Ніколас, які співвідносили поняття 
нового у педагогіці з такими характеристиками як корисне, прогресивне, позитивне, 
сучасне, передове. 

У разі використання Інтернету на уроці іноземної мови учителю необхідно дати відповідь 

на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний 

Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які 
є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на уроці, можна 

розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для 

добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти 

містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учнів. Робота саме з 

такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні мови. Крім того, є група 

вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, 
граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень 

складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти зазвичай мають 

кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам визначитися з 

добором матеріалу відповідної складності. Організація ефективного навчання за 

допомогою навчальних сайтів залежить від наступного: 
• чіткого формулювання завдань; 
• конкретних вказівок щодо їхнього виконання; 
• добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів; 
• вмілого використання часу і простору. 
Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність учнів, допомагати 

їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Вчитель повинен 

бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати  йому працювати 

самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні були 

задіяні протягом усього заняття. Учитель співпрацює з учнями, використовуючи 

технічний засіб, що є надзвичайно привабливим для учнів. 
Отже, можна зробити висновки: всесвітня мережа Інтернет стає невід’ємною складовою у 

вивченні іноземної мови і може бути використана як: 
• - засіб автентичного спілкування з носіями мови на актуальні для учня теми за 

допомогою листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, 
обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн,  чатів, участі в 

онлайн-конференціях, 
• - джерело додаткової інформації, 
• - засіб вивчення іноземної мови за допомогою спеціалізованих сайтів. 

 

Стисла анотація досвіду  



Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, я  ефективно вирішую цілу низку 
як дидактичних, так і соціокультурних завдань: − формую навички читання, 
використовуючи матеріали мережі різного ступеня складності; − удосконалюю вміння 
аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет; − відпрацьовую  
вміння монологічного й діалогічного висловлення на основі проблемного обговорення 
представлених викладачем чи кимось з учнів матеріалів мережі; − працюю над  навичками  
письмової мови, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи 
участь у підготовці рефератів, творів, есе й інших епістолярних видів творчості; − 
поповнюємо   лексичний  запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної мови, − 
знайомимось з країнознавчими поняттями, що містять мовний етикет, особливості мовної 
поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни, 
мову якої вивчаємо. Усе це здійснюється за допомогою роботи з навчальними та 
інформаційними сайтами, листування електронною поштою зі школярами інших країн, 
створення та проведення спільних телекомунікаційних проектів, можливості читання книг 
мовою оригіналу, участі в різноманітних конкурсах та олімпіадах, перегляд навчальних 
відеофільмів, відеосюжетів 

 

Результативність впровадження досвіду  
Таким чином, використання Інтернет-мережі на уроках іноземної мови – це 

ефективний засіб навчання. Задовольняючи природну цікавість учнів до пошуку 
інформації та роботі в мережі, ми забезпечуємо їм умови для ефективного вивчення 
іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм учнів, 
оскільки навчальний матеріал засвоюється за допомогою мимовільної пам’яті в цікавій 
формі. Використання нових інформаційних технологій забезпечують не тільки 
індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей учнів, їхніх 
схильностей, але й збагачують їхню соціокультурну компетенцію, знімають 
психологічний бар'єр перед вивченням іноземної мови, розвивають соціальні й 
особистісні якості учнів: упевненість в собі і здатність працювати в колективі, а також 
показують результативність навчання через установлення між культурних зв’язків у 
віртуальному просторі. Крім того, розташування закладу і його статус не обмеж ують 
можливостей використання Інтернету. Інтернет – це великий вирівнювач можливостей в 
галузі освіти, Інтернет усуває географічні бар'єри та допомагає зекономити час.  

 

Завдяки використанню інтернет ресурсів на уроках іноземної мови  
• Підвищується рівень досягненьучнів , що підтверджується результатами участі в конкурсах , 

предметних олімпіадах, за результатами ЗНО. 
• Підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання 

• Підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів; 
• Підвищився рівень креативного та критичного мислення; 
• Ефективна творча робота в групах, парах; 
• Збільшилась кількість учнів, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та 

творчої діяльності; 
• Підвищується рівень вихованості учнів. 

 

Репрезентація досвіду  
Виступ на ШМО вчителів суспільно-гуманітарних наук, Відкриті уроки в 11-А 

класі за проблемною темою, виступ на педагогічній раді при директорові (26.02.2019 
року).  
 
Посилання на матеріал    https://znz30.zp.ua 
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1 

 

Використання інтернет ресурсів на уроках іноземної мови в контексті проблемної 
теми закладу освіти «Формування відкритого інформаційно- комунікаційного 

середовища в умовах нової української школи» на засадах гуманної педагогіки. 
 

     У  сучасному світі Інтернет є повсякденною реальністю як для школярів так і для 
вчителів, а інформаційно-комунікаційні технології створили відповідне середовище, в 
якому не лише спілкуються а й будують професійні та особистісні стосунки. Отже 
Інтернет став невід'ємною частиною сучасної дійсності. Використання нових 
інформаційних технологій у викладанні англійської мови одна із найважливіших аспектів 
вдосконалювання процесу, збагачення методичних засобів і прийомів,які  дозволяють 
урізноманітнити форми праці та зробити урок цікавим і пам'ятними для  учнів. 

У зв’язку з цим , є унікальна можливість для  вивчаючих іноземну мову 
користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися із носіями мови. Доступ до 
Інтернету дає можливість скористатися величезною кількістю додаткових матеріалів, що 
дозволяють збагатити уроки різноманітними ідеями і вправами. 

В процесі роботи над темою я поставила перед собою таке завдання: 
• адаптувати та   впровадити  інформаційні технології, які сприяють розвитку 

особистості та підвищують ефективність навчального процесу учня. 
Очікувані результати, які я хотіла отримати від проведення уроків з використанням 

ІКТ полягають  в тому, щоб підвищити якість викладання іноземної мови шляхом 
ефективного використання ІКТ, створюючи засоби наочності, матеріали для 

комп’ютеризованих уроків, що дозволить розширити можливості індивідуалізації і 
диференціації навчання учнів. 

Під час підготовки і проведення уроків з використанням інтернет джерел я завжди 
звертаюся до наукових досліджень, присвячених вивченню особливостей використання 
інформаційно-комунікативних технологій в освіті. 
        Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до 
якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства. Сучасні 
завдання школи суттєво ускладнюються. Проблема сьогодення поягає в тому, що 
сучасний випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися 
все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної 
діяльності. Розв’язати ці питання можливо лише шляхом якісного управління процесами, 
які реалізуються в школі, створенням інноваційного середовища у навчальному закладі, 
які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес. Стратегічна мета 
очевидна: підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку 
особистості дитини. Цього можна домогтися через через системне використання ІКТ.В 
останні роки стало очевидним: потрібне цілеспрямоване системне використання в 
навчально-виховному процесі електронних освітніх ресурсів (ЕОР.Цифрові навчальні 
ресурси нового покоління мають суттєві переваги: урок з їхнім використанням 
створюється як мультимедійно наповнений та інтерактивний. Крім того, учні отримують 
можливість глибше проникнути в структуру складних процесів і об’єктів, які вивчаються, 
досягти практично будь якого ступеня деталізації, включаючи внутрішню структуру 
процесу, що вивчається. Це дозволить підвищити рівень навчальних досягнень.                 
Створення інформаційно-освітнього середовища в Інтернеті дозволяє реалізувати один із 
принципів демократизації освіти – доступність до якісної освіти: незалежно від місця 
проживання чи інших об’єктивних причин учень повинен не тільки отримати суму знань з 
предмету, а й сформувати достатній рівень компетенції, необхідний для подальшого його 
використання в професійній діяльності та продовженні освіти в галузі гуманітарних 
дисциплін. 
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      Пріоритетним  завданням в сучасній вищій і середній освіті є уміння самостійно 
добувати знання в безбережному освітньому середовищі. Саме Інтернет-середовище 
дозволяє організувати взаємодію учнів і вчителів, що мотивує і стимулює на творчу, 
експериментальну навчально-виховну діяльність. Переваги використання ресурсів 
Інтернету у навчанні наступні:  

• доступ до всіх ресурсів (як до інструмента для створення занять і 
досягнення освітніх цілей);  

• регулярний характер сприяння навчанню; удосконалювання спілкування й 
інтелектуального обміну; 

• забезпечення існуючим світовим досвідом; 
• Інтернет як ігровий елемент навчання. 

Використання Інтернет-уроків для учнів надають можливості для : навчання і роботи в 
командах; співробітництво у вирішенні освітніх проблем; робота в шкільних групах поза 
класом; передбачуваний аналіз отриманої інформації і створення власних навчальних 

презентацій.   

Як основу для створення уроку з залученням Інтернет-ресурсів я вважаю  :  
1) Використання інтернет джерел під час уроку дає можливість відновлення змісту уроків 
матеріалами з Інтернет.  
2) Персональні і колективні визначені плани, інтегровані уроки, авторські розробки, 
інноваційні ідеї, що виграють у наповненні і наберуть силу і швидкість для досягнення 
кінцевої мети, поповнюючи свій зміст освітніми ресурсами Інтернет.  
3) Вивчення досвіду й адаптація наявних планів Інтернет-уроків інших учителів для 
власного використання.  
    Програми Power Point, Microsoft Office дозволяють створювати якісні навчальні 
матеріали для реалізації конкретних навчальних задач нарівні з навчальними 
вітчизняними та аутентичними комп’ютерними програмами та електронними 
навчальними посібниками. Інтернет-технології відіграють позитивну роль у формуванні 
англомовної комунікативної компетенції учнів.Інтернет Ресурси є основою застосування 
інноваційних технологій в навчальному процесі (оскільки простір Інтернету багатий на 
аутентичні матеріали).  Основна мета вивчення англійської мови в школі – формування 
комунікативної компетенції. Тому комунікативний підхід полягає в навчанні спілкування і 
формуванні здібностей до міжкультурної взаємодії, що в свою чергу є основою функцією 
Інтернету. В сучасному суспільстві, освіта і використання Інтернету, інноваційних 
підходів є невід’ємними речами. В навчальному  процесі  використовуються такі типи 
електронних освітніх ресурсів: демонстраційні матеріали (ілюстрації, фотографії, плакати, 
презентації, схеми з текстовим супроводом), інтерактивні таблиці, правила, навчальні 
словники. 
Форми роботи з допомогою презентацій Microsoft Power Point під час уроків іноземних 
мов включають: 

•  вивчення лексики, 
• навчання діалогічної і монологічною промови, 
• відпрацювання граматичних явищ. 

Таки види роботи на уроці  дозволяють тренувати різні види мовної роботи і поєднувати в 
різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні 
здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні і мовні дії. 
Впровадження в навчальний процес використання програми Microsoft Power Point не 
виключає традиційні засоби навчання, а гармонійно узгоджується з усіма етапами 
навчання: ознайомлення, тренування, застосування, контроль. 
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Однією з можливих шляхів використання електронних освітніх ресурсів під час уроків 
англійської мови в навчальному закладі ми бачимо при використанні комп'ютерних 
навчальних програм: 

•  у процесі під час введення і активізації мовних форм і структур; 
•  під час навчання мовної діяльності; 
•  забезпечення контролю над рівнем сформованості мовних і мовних навичок; 
• моделювання ситуацій спілкування; 
• організацію ігрових завдань; 
• контроль й оцінку знань) 

  

Використання електронних ресурсів є одним  із найважливіших результатів інноваційної 
роботи на уроці,яке дозволяє здійснити задумане, зробити урок сучасним. 
Завдяки  використання комп'ютерних технологій у процесі навчання зростає професійна 
компетентність вчителя, що сприяє значного підвищення якості освіти. 
Використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє: 
– забезпечити позитивну мотивацію навчання; 
– проводити уроки на вищому естетичному і емоційному рівні (музика,    анімація); 
– забезпечити високий рівень диференціації навчання (майже індивідуалізацію); 
– підвищити обсяг виконаної на уроці роботи у 1,5 – 2 разу; 
– вдосконалити контроль знань; 
– раціонально організувати навчальний процес, збільшити ефективність уроку; 
– формувати навички дослідницької діяльності; 
– забезпечити доступ к різним довідковим системам, електронним бібліотекам, іншим 
інформаційним ресурсам. 
Для роботи з учнями 1 класу за НУШ створений Електроний портфель вчителя, в якому 
систематизован навчальний матеріал за темами та вимогами програми (дивитися Додаток 
1). 

     Сучасний стан розвитку навчання англійській мови пропонує вчителю для 
використання у навчально-виховному процесі величезний арсенал  методичних та 
дидактичних матеріалів. Це, в першу чергу, стосується автентичних навчально-

методичних комплексів видавництва Великої Британії: Oxford University Press, Pearson 

Longman, Cambridge University Press, Express publishing. Однак й сучасні підручники 
українських авторів мають інтерактивне посилання на аудіододатки, які містять 
автентичні тексти, діалоги за темами, ТВ програми та іншій сучасний матеріал, який 
подається носіями мови. На використанні матеріалів цих підручників базуються програми 
навчання англійської мови, що націлюють учнів на навчання через комунікацію, більш 
природну ситуацію, а вчителів - на особистісно-орієнтований підхід до кожного учня. Ці 
підручники містять не лише  аудіоматеріли  для прослуховування, а й мультимедійні 
додатки (Multi-Rom), які пропонують учням велику кількість інтерактивних вправ для 
відпрацювання мовних (лексика, граматика) та мовленнєвих (аудіювання, читання, 
письмо, усне мовлення) навичок, які можуть використовуватись як на уроці, так і для 
самостійної роботи учнів вдома. Мультимедійні диски спираються на використання 
наочності, яка за допомогою комп’ютера є значно ефективнішою, використовують нові 
можливості презентації навчального матеріалу. Специфічними особливостями їх є 
використання комплексу засобів представлення інформації: тексту, графіки, звуку, відео; 
індивідуалізація навчання; адаптивність; моделювання завдань та контроль виконання. 
Вони забезпечують введення навчального матеріалу, моделювання ситуацій спілкування, 
організацію ігрових завдань, контроль і оцінку знань, дозволяючи використати всі види 
наочності (дивитися Додаток 2). 
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Слід зазначити, що головним завданням цілеспрямованого використання 
навчальних комп’ютерних програм є створення комп’ютерного мовного середовища, 
завдяки чому забезпечується повне занурення учнів у середовище англійської мови, що 
сприяє розширенню і поглибленню комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. 

Я пропоную поділити існуючі комп'ютерні навчальні програми на три основні 
групи: 

1) програми, присвячені вивченню розділів системи мови (головне завдання таких 
програм - введення й активізація мовних форм і структур); 

2) програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності- аудіювання, 
читання, писемне мовлення,граматика;  

3) контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості 
мовних і мовленнєвих навичок.  
Для користування сайтами за різними темами  я зробила добірки,  які можна 
завантажити в Інтернеті, , зібрала сайти, які, в свою чергу поділила на групи для 
зручного вивчення мови та акцентування на певному аспекті у її освоєнні  (дивитися 
Додаток 3 та Додаток 4). 

Отже, можна зробити висновки, що комп’ютерні програми допомагають учням 
усвідомити певні правила, сприяють формуванню навичок говоріння, читання, 
аудіювання, письма. Велика кількість завдань у цих курсах побудована на матеріалах 
різного рівня складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі 
навчання англійської мови.  

Мультимедійні методичні програми може бути використано як засіб підвищення 
ефективності уроку, оскільки завдяки використанню в них одночасної дії аудіо і 
візуальної інформації, вони мають більший емоційний заряд та здатні збільшити 
продуктивність діяльності учнів.  

Наступні характеристики, властиві тільки комп’ютерним навчальним матеріалам: 
• інтерактивність (здатність вести діалог з користувачем, тобто реагувати на 

запити, що вводяться користувачем, чи команди); 
• наявність комплексу засобів для надання інформації: тексту, графіки, звуку, 

мультиплікації, відео, що дає змогу розв’язувати такі педагогічні завдання, як 
орієнтування на різні види сприйняття учня, варіювання режимів подання інформації, 
відображення явищ у динаміці; 

• включення до програми завдань і способів діяльності, виконання яких є 
неможливим без використання комп’ютера; 

• адаптивність (наявність засобів індивідуалізації навчання); 
• нелінійність подання інформації; 
• індивідуальність дизайну (можливість вдаватись до індивідуального 

авторського початку). 
Використання комп’ютерних навчальних програм має такі переваги: 
- скорочується час вироблення необхідних технічних навичок в учнів; 
- збільшується кількість тренувальних завдань; 
- природним способом досягається оптимізація темпу роботи учнів; 
- легко забезпечується диференціація навчання за рівнями; 
- учень стає суб’єктом навчання, оскільки програма потребує від нього 

активного керування; 
- з’являється можливість за допомогою комп’ютерної анімації створювати 

ігрову пізнавальну ситуацію; 
- діалог з програмою набуває характеру навчальної гри, у більшості учнів 

підвищується мотивація навчальної діяльності. 
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Комп'ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами 
навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної та мовленнєвої діяльності й 
сполучити їх у різних комбінаціях. 
На своїх уроках я використовую комп’ютерні технології у трьох варіантах: 

1) як аудіо-візуальний засіб, 
2) як засіб для навчальних програм, 
3) як  засіб зв'язку з Інтернетом. 

    Особливо цікаво використовувати матеріал Інтернету під час роботи над проектом. 
Учитель може знайти різну, іноді навіть суперечливу інформацію з проблеми, що підлягає 
в даний момент обговоренню й дослідженню. Пропонуючи подібні матеріали учням, 
викладач може поставити завдання – відібрати придатну для обговорюваної проблеми 
інформацію, погодитися з нею, узяти до відома в роботі над проектом, або, навпаки, 
заперечити її, зрозуміло, аргументовано, для чого також необхідні факти, інформація. 
Учні мож уть одержати завдання підібрати матеріал з проблеми обговорення в мережі 
Інтернет самостійно. Сферу пошуку визначає вчитель. Для ефективної організації 
навчання за допомогою навчальних сайтів учитель повинен поставити чітке завдання 
учням, спрямувати їх пошукову діяльність, допомогти зорієнтуватись у потоці інформації, 
надати допомогу під час виконання вправ та здійснення реалізацій інших завдань. 
Учитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати 
йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі 
учні працювали протягом заняття. Учитель співпрацює з учнями, використовуючи 
технічний засіб, що є надзвичайно цікавим для учнів.(1,170) 

З метою кращого засвоєння знань учнями, а саме при вивченні нової лексики,  
широко використовую мультимедійні презентації. Так, наприклад, під час вивчення теми  
“ Мистецтво” використання презентації допомогло учням у вивченні нових ЛО та 
знайомстві з  життєвим та творчим шляхом митців різних країн та періодів..  
Також  на своїх уроках я використовую  навчальні відео- та аудіодиски з інформацією  про 
визначні місця Великобританії, Шотландії , США , Нової Зеландії та  фрагменти фільмів 
англійською мовою. Так,  переглянувши  фрагмент фільму «Ромео і Джульєта», учням 
було значно легше охарактеризувати головних героїв. А перегляд легенд англомовних 
країн, відеоподорожі, перегляд вистав з Бродвею,фільми, базовані на історичних фактах  
допомагає зрозуміти культуру та історичне минуле різних країн (дивитися Додаток 5). 

Важливим моментом застосування комп’ютерних технологій я вважаю 
використання комп’ютерних програм на всіх етапах навчання. Інтегруючи ресурси мережі 
Інтернет в учбовий процес ми удосконалюємо навички аудіювання і читання, на основі 
автентичних текстів мережі Інтернет; поповнюємо активний і пасивний словниковий 
запас лексикою сучасної іноземної мови; ознайомлюємо з культурою і традиціями країни, 
мову якої вивчаємо; покращуємо вміння монологічних і діалогічних висловлювань, в 
процесі обговорення актуальної проблематики автентичних матеріалів. Та найголовніше – 

це формуємо у студентів чітку мотивацію вивчати іноземну мову, на основі 
систематичного використання «живих» матеріалів. 

Усім відомо, що одним з найважливіших аспектів вивчення іноземної мови є 
лексика, і для пришвидшення її запам’ятовування,  діти працюють з  програмами 
«Hangman», використовую ігри Kahoot, LearningApps.org - создание мультимедийных 
интерактивных упражнений. 

Вивчення таблиці неправильних дієслів завжди було проблемним для моїх учнів, але  я 
знайшла вихід: використання  комп’ютерної  програми  «Irregular verbs». Учні  5, 6 та 7 
класів тренуються у запам’ятовуванні та вживанні неправильних дієслів з задоволенням. 
«English trainer» є програмою, яку я пропоную використовувати  учням  9 – 11 класів для 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JTSzKy8xLTywoKNbLL0rXZ2AwNDW3sDAyNjExY7iW9_T3QanJLJ7F7W9Niuf7AQALDhPf&src=400376&via_page=1&user_type=12&oqid=86676578a3f5a367
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JTSzKy8xLTywoKNbLL0rXZ2AwNDW3sDAyNjExY7iW9_T3QanJLJ7F7W9Niuf7AQALDhPf&src=400376&via_page=1&user_type=12&oqid=86676578a3f5a367
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повторення граматичних часів дієслів та практикування у перекладі речень з української 
мови на англійську, і навпаки, віршовані форми дієслів (дивитися Додаток 6 (папка). 

      Провівши моніторингове дослідження впливу інтернет ресурсів на якість знань учнів 
за останні три роки, виявила, що низький рівень знань практично зник, середній перейшов 
в достатній, а показники вищого рівня значно покращилися порівняно з попередніми 
роками. Учні стали активними учасниками та призерами олімпіад,  беруть участь у 
конкурсах  FLEX,IELT конкурсах. Це доводить, що використання ІТ робить процес 
навчання більш ефективним і цікавим, сприяє розвитку особистих якостей учнів. 
Підводячи підсумки даної роботи, хочу підкреслити, що додаткові  освітні ресурси 
являються невід’ємною частиною інформаційно-освітньої галузі. 
Використання нових технологій є велика необхідність в навчальному процесі та  

закономірний етап розвитку педагогічних технологій. Це невід’ємна частина сучасної  
школи. 
 

 

 

 

Список використаних джерел 

1.Костенко І.Г. Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови  
2. Подопригорова Л.А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам / Л. А. 
Подопригорова // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 5. – С . 25 – 31. 

3. Ситдікова І Компютер поспішає на допомогу Іноземні мови в навчальних закладах. – 

2004. – №1. – С.116-119. 

4. Скрипчук Н.В. Використання сучасних інформаційних технологій на занятті з іноземної 
мови https://www.narodnaosvita.kiev.ua › skrupchyk_nv 

5. Токменко О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні і скрізь віки 
на допомогу mir.dspu.edu.ua › article › view 

 

 

 

 

Додаток 1 

Віртуальна школа» , 1 клас, розробка уроків за тематикою 1 класу, НУШ  
https://youtu.be/AiJtoVE7H9s 

https://youtu.be/uqGTbMNgXoE   Вітання 

https://youtu.be/xCL-oOsa6a0 

https://youtu.be/xCL-oOsa6a0     фонетична зарядка 

 

https://youtu.be/mhQKKEHScew  

https://youtu.be/51G9pmQDgvc       Школа.  
 

https://youtu.be/_kQxemHDNnU     Родина та друзі 
https://youtu.be/XqZsoesa55w 

https://youtu.be/alfS73aNuGw 

                                                           Дозвілля. Природа. 
https://youtu.be/IdA_p6XUWDY      Іграшки . Кольори. Числа 

 

https://youtu.be/EY-WoLv8YQI 

https://youtu.be/amBzEgFgeME 

https://youtu.be/6h8rRexE4og         Букви та тварини.Зоопарк 

https://youtu.be/AiJtoVE7H9s
https://youtu.be/uqGTbMNgXoE
https://youtu.be/xCL-oOsa6a0
https://youtu.be/xCL-oOsa6a0
https://youtu.be/mhQKKEHScew
https://youtu.be/51G9pmQDgvc
https://youtu.be/_kQxemHDNnU
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://youtu.be/alfS73aNuGw
https://youtu.be/IdA_p6XUWDY
https://youtu.be/EY-WoLv8YQI
https://youtu.be/amBzEgFgeME
https://youtu.be/6h8rRexE4og
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https://youtu.be/4meuEOhLWxo 

https://youtu.be/tHqNsMIJ69s         Веселі звуки тварин  
 

https://youtu.be/KjRvM17AENE     Свята. День народження 

https://youtu.be/OB-P23lxgEE         Харчування  
 

Ігри на уроці  
http://www.stepup.com.ua/english_online_games.htmlstepup.com.ua/english_online_   Різна 
тематика за програмою  
 

 

Добірка пісень та віршиків за тематикою 1 класу НУШ 

Вітання  
https://youtu.be/xC3xSij7n4c-  

https://youtu.be/gghDRJVxFxU 

https://youtu.be/wuqndMrWakA 

 

зарядка 

https://youtu.be/C3c8fzbsfOE 

https://youtu.be/E_VcSQn73do 

https://youtu.be/fuZktwZKYNE 

 

Дикі та свійські тварини 

https://youtu.be/F4fLXUZ01rQ 

https://tsv.md/   як малювати тварин  
 

Додаток 2 

English_1_Smiling_Sam до підручника Англійська мова 1 клас Карпюк.zip - ZIP  

English_2_Karpyuk_2019_audio.zip - ZIP Англійська мова 2 клас Карпюк  
аудіододаток 8 клас нова-20191010T072616Z-001.zip –  

6 клас аудіододаток карпюк-20191001T074117Z-001.zip  

karpiuk-audio-9-klas-2017-20191001T075117Z-001.zip –  

Додаток 3 

http://lingualeo.com/ - Кращий сервіс для вивчення англійської мови. 
https://www.duolingo.com/ - Ресурс для тих, хто володіє мовою http://usalearns.org/ - досить 
велика кількість уроків, переважно відео. Потрібно виконувати певні завдання. 
http://www.macmillandictionary.com/ - велика кількість текстової інформації англійською. 
http://elllo.org/ - велика кількість безкоштовних матеріалів для вивчення англійської мови. 
Тексти, подскасти та відео англійською. 
http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page - розділ вікіпедії, де використовується спрощена 
англійська мова. Добре підходиться для вивчення. 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - відео, аудіо, текстові матеріали, вправи, ігри 
англійською. Хороший сайт для вивчення англійської мови. 
http://wordsteps.com/ - сайт для вивчення слів, тобто поповнення словникового запасу. 
http://wordsfromtext.com/ - тут можна завантажити текстовий файлик і отримати список 
усіх слів з тексту. 
http://liuro.com.ua/ - сайт для вивчення англійської мови українською. Сайт новий, проте 
успішно розвивається! 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - розділ BBC для вивчення англійської 
мови. Відео, граматика, тексти, community. 

https://youtu.be/4meuEOhLWxo
https://youtu.be/tHqNsMIJ69s
https://youtu.be/KjRvM17AENE
https://youtu.be/OB-P23lxgEE
http://www.stepup.com.ua/english_online_games.html
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysuSS0oLdBLzs_VK03UT81Lz8kszojPz8vJzEuNT0_MTS3WyyjJzWFgMDQ1NTAxMDIwMmZoro0_GPjlukB4xTrO4rDDfQCElh0s
https://youtu.be/xC3xSij7n4c-
https://youtu.be/gghDRJVxFxU
https://youtu.be/wuqndMrWakA
https://youtu.be/C3c8fzbsfOE
https://youtu.be/E_VcSQn73do
https://youtu.be/fuZktwZKYNE
https://youtu.be/F4fLXUZ01rQ
https://tsv.md/
http://ad.admitad.com/goto/e583077b63184b3d5d77c814d4b7c0/
https://www.duolingo.com/
http://usalearns.org/
http://www.macmillandictionary.com/
http://elllo.org/
http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://wordsteps.com/
http://wordsfromtext.com/
http://liuro.com.ua/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
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http://learningenglish.voanews.com/ - велика кількість матеріалів англійською мовою. 
http://www.cbc.ca/edmonton/learning-english/ - є певна кількість цікавих аудіо матеріалів. 
http://dictionary.cambridge.org/diction … n-english/ - словник Кембріджа для американської 
англійської. Корисно використовувати замість перекладача. Так набагато більше 
поринаєш у англійську мову. 
http://www.hugosite.com/ - велика кількість відео уроків. Більше підійде для новачків. 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ - англійська мова для дітей та підлітків від 
BritishCouncil. Велика кількість корисних матеріалів. 
https://www.edx.org - Дуже хороший сайт для вивчення англійської, і не тільки. 
http://en-to-ua.blogspot.com - викладено 2000 найбільш вживаних англійських слів з 
українським перекладом і можливістю прослуховування. 
Сторінки на Facebook: 

http://www.facebook.com/openlearn - English learning materials, Quotes, Idioms, Proverbs, etc 

http://www.facebook.com/learnrealenglish - Learn Real English. Аудіо розмови носіїв 

англійської мови 

https://www.facebook.com/ABCEducationLearnEnglish/ - Learn English Education 

Англійська мова на Youtube: 

http://www.youtube.com/user/JenniferESL - English with Jennifer. 

http://www.youtube.com/user/EnglishMeeting - English Meeting. 

Цікаві теми та розділи: 
http://replace.org.ua/forum/38/ - розділ, де дозволено спількування лише англійською. 

 

Додаток 4 

1. English-test.net – окрім вправ з граматики Ви знайдете і  вправи на відпрацювання 
лексичного запасу, ідіоматичних виразів та ін.  
2. Tolearnenglish.com – освоївши цей сайт, можна обійтись і без підручників 
граматики, – тут є усе: від теорії до практичних завдань, яких, до речі, більше 10 
тис. 
3. Grammar-quizzes.com – багато тестів за різними граматичним аспектам плюс 
тренування пунктуації. 
4. Englishgrammarsecrets.com – зовсім ненудний і цікавий сайт, на якому  до 
кожного граматичного аспекту є невелике теоретичне обгрунтування.  
5. Autoenglish.org – завдання можна виконувати онлайн або письмово, 
завантаживши та роздрукувавши необхідні вправи, а перед їх виконанням можна 
ознайомитись з теорією в текстовому або відеоваріанті. 
6. Englisch-hilfen.de – велика база цікавих і різнопланових онлайн-вправ у 
англійській або німецькій версії. 
7. Activities for ESL Students – практичні завдання з граматики для всіх рівнів, в 
тому числі багато двомовних вікторин для початківців.  
8 ТВ 411 – цей сайт включає в себе відео з носіями мови, що пояснюють основні 
поняття читання, ключові життєві навички, такі, наприклад, як підписання 
договору. Після кожного відео вікторина на сприйняття матеріалу.  
9. Podcastsinenglish.com – прекрасні подкасти з вправами, розбиті за рівнем знання 
англійської мови. 
10. English Central – сайт дуже цікавий. Вам потрібно переглядати короткі ролики з 
реклами, фільмів, новин тощо і запам’ятовувати слова, які Вам виділяють, а потім, 
при повторному перегляді, вписувати або промовляти їх, отримуючи за це бали. 
11. Podomatic.com – подкасти на всіляку тематику. 
12. Dailystep.com – різнорівневі за складністю подкасти з докладним розбором всіх 
нюансів мови. 

http://learningenglish.voanews.com/
http://www.cbc.ca/edmonton/learning-english/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/
http://www.hugosite.com/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.edx.org/
http://en-to-ua.blogspot.com/
http://www.facebook.com/openlearn
http://www.facebook.com/learnrealenglish
https://www.facebook.com/ABCEducationLearnEnglish/
http://www.youtube.com/user/JenniferESL
http://www.youtube.com/user/EnglishMeeting
http://replace.org.ua/forum/38/
http://www.english-test.net/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.grammar-quizzes.com/
http://melni.me/60-sajtiv-dlya-vyvchennya-anglijskoyi-movy/Englishgrammarsecrets.com
http://autoenglish.org/
http://www.englisch-hilfen.de/
http://a4esl.org/
http://tv411.org/
http://podcastsinenglish.com/
http://www.englishcentral.com/videos
http://dailystep.com/
http://dailystep.com/
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13. Els-lab.com – великий вибір аудіозаписів, щоб тренувати сприйняття на слух. 
Кожен запис забезпечений тестом, перевіряючим, наскільки вірно Ви зрозуміли 
прослуханий матеріал, і вправами на відпрацювання нових слів, представлених у 
діалозі. 
14. Englishlearner.ru – відео-ролики для тренування навику сприйняття 
англомовного мовлення на слух. 
15. Fonetiks.org – дуже корисний сайт для відпрацювання не тільки сприйняття 
мови на слух, а й правопису. А досягається це за допомогою прослуховування й 
записування диктантів, які представлені на цьому сайті. Вибирайте ваш рівень і 
тренуйтеся! 

16. Voice of America News – дуже популярний ресурс: Ви можете дивитись новини 
чи слухати радіо, – і це все з субтитрами. 
17. English is Fun  – найпопулярніша сторінка у ФБ присвячена англійській мові, 
також з візуалізацією матеріалу: граматичні правила, навчальні відео, багато 
смішних і навчальних картинок англійською. 
18. English Idioms – щодня на цій сторінці ви зможете знайти по 1-2 нові англійські 
ідіоми  для вивчення. 
19. Green Forest – мабуть, найвідоміша та й найкраща школа англійської мови і це її 
сторінка. Сторінка ГФ у Вконтакті наповнена різноманітними навчальними 
матеріалами в цікавій та доступній формі. 
Додаток 5 

http://www.study.ru — курси, вправи, ігри, форум. 
http://www.bbc.co.uk/languages — "BBC —- Languages" - навчальний розділ на сайті 

BBC - онлайн-матеріали для вивчення іноземних мов (німецької, англійської, французької, 
валійської та ін.): кліпи, вправи, опис навчальних програм, тематичні аудіофайли тощо. 

http://www.better-engiish.com — "English International Lyon" — сервер вправ — 

колекція безкоштовних вправ, корисних висловів, текстів, граматичних таблиць тощо для 
тих, хто вивчає англійську мову. 

http://www.free-english.com — "Free English lessons" — онлайн-практика з 
англійської мови: тести, вправи, ігри та ін. 

http://www.efl.ru— онлайн-тести, статті, поради для тих, хто вивчає англійську 
мову; форум. 

http://www.lang.ru — Ресурси. — Курси. — Екзамени. — Уроки. — Тести. -- Сленг; 
-- Підручники— Програми. — Літературна лексика. — Літературна англійська. 

http://www.falsefriends.ru/jfftinks.htm — «друзі» перекладача (омоніми, пароніми, 
анологоніми) 

http://www.free- english.com/russian/index.asp- ігри, ресурси англійської, новини. 
http://www.abc-english-grammar.com/online_uroki, html — навчальні уроки: 

граматика, тести, вправи, словник  
http://www. macmillanenglish.com — онлайн-матеріали для вивчення англійської для 

викладачів та учнів. 
http://altnet.ru/-mcsmail/index.htm -тести з англійської. 
http://esl. about. com/od/englishlistening/a/ttwister_ peter.htm — скоромовки на 

відпрацювання вимови та техніки мовлення. 
http://www.multikulti.ru — сайт містить велику кількість підручників, аудіо- та 

відсоматеріали, тексти на англійській мові. 
http://www.efmf.ru — уроки та вправи з граматики та лексики, побудовані на 

текстах пісень. 
 

http://els-lab.com/
http://www.englishlearner.ru/
http://fonetiks.org/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.facebook.com/EnglishIF
http://www.facebook.com/pages/English-Idioms/126170778993
http://vk.com/greenforest
http://www.free/


TRAVELLING

NEW 
ZEALAND



THE AIMS ARE

•To train vocabulary 

•To develop listening skills

•To practice speaking skills 

•To train writing skills



You have been travelling in New Zealand

for a week. You have seen the most

inspiring sights, tried risky diving and

tasted unusual food.

Every day you have a talk with your mother

over the telephone. But yesterday there

was no connection.

Write a letter and tell about experiences

during your trip to New Zealand.



INFORMAL LETTER 

• Greeting

• Introduction

• Main Body

• Conclusion

• Ending





















































Розробка уроку з англійської мови у 1 класі 

Тема: Тварини 

Мета: узагальнити знання учнів з тем “Тварини ”, “Знайомство”, “Погода”;закріпити знання 
окремих букв  алфавіту; розвивати вміння розпізнавати звуки і читати їх в окремих словах; 
розвивати вміння аудіювання та діалогічного мовлення; виховувати любов до англійської мови. 

 

Засоби навчання: іграшки, малюнки, таблиці, лист, телевізор.компьютер 

Хід уроку: 

І. Організація класу. 

Привітання (пісня “ Good morning”) https://youtu.be/xC3xSij7n4c  

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8   

T: How are you? 

Ps: I’m fine, thank you. (запитую всіх учнів) 

 https://youtu.be/pHmsE1mnhgg  Співаємо та вітаємо один одного 

II. Розминка. 

T: Діти, вранці я зустріла листоношу. І він сказав, що принесе нам сьогодні 

листа від моєї подруги з Англії. А ви знаєте, про що люблять 

розмовляти англійці? 

Давайте складемо свого листа про погоду та відправимо його до 

Великої Британії. 

So, what is the weather like today? 

Ps: It is sunny today. 

It is not rainy (frosty). 

It is not windy. The sky is blue.  

  https://youtu.be/CXKj7bm4Ops  за малюнком погода. 

 

ІІІ. Аудіювання. 

Т: А тепер давайте послухаємо, що пише моя подружка. Потім ви скажете мені яка ж погода в 
Англії. Тож, listen attentively. 

https://youtu.be/xC3xSij7n4c
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/pHmsE1mnhgg
https://youtu.be/CXKj7bm4Ops


And what is the weather like in London.     

https://youtu.be/I8GeA3anPdo   песня. Опис погоди. 

 

IV. Діалогічне мовлення. 

Т: Який незвичайний у нас сьогодні день. Спочатку отримали листа, а тепер до нас завітав гість. 
Це відомі  всім  вим зверятка 

. Ви хочете привітатись з ними ? А познайомитись? 

 

(Діти задають питання типу: What is your name? How are you? Can you go?(jump?run? swim?)  

 

Розповідь про тварин  

I have a pet. It is a cat. It is red . It can jump. 

T: А чи знаєте ви вірші про тварин ? 

(вірші: “I’ve got a doll”). 

V. Скажіть мені, будь ласка, яких ще ви знаєте?   

https://youtu.be/pWepfJ-8XU0  I have a pet.... 

Let’s play “Snowball” game.( Я бачу. В масках , показати рухи тварин.Назвати всіх тварин, якї є в 
класі) 

VI. Фізкультхвилинка 

Ой, я так втомилась! Треба трошки відпочити. 

So, stand up and let’s sing and dance.  

https://youtu.be/_Ir0Mc6Qilo  Can you? 

https://youtu.be/XqZsoesa55w  акули   

 

VII. Читання 

Т: Діти, подивіться, у конверті ще щось є. Це телеграма. Прочитаймо її дуже уважно. Але перед 
читанням треба зробити зарядку для наших язичків 

 (https://youtu.be/6h8rRexE4og букви та назв тварин 

Т: (після повторення ) Діти, я прочитала, і не все зрозуміла. 

https://youtu.be/I8GeA3anPdo
https://youtu.be/pWepfJ-8XU0
https://youtu.be/_Ir0Mc6Qilo
https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://youtu.be/6h8rRexE4og


Допоможіть мені, будь ласка, виправити мої помилки. 

Text: 

My name is Bill. I am ten. I am from Africa. I am a big boy. I have got a cat, a 

dog, a pig and a frog. I can run, jump and swim. 

Task: 

1. My name is Tom. – 

2. I can run. + 

3. I have got a frog. + 

4. I am seven. – 

VIII. Письмо. 

1. А ви знаєте, що букви люблять грати в схованки. Знайдіть, де заховалася літера  

https://youtu.be/MX_6NAe5FUg  про букви 

https://youtu.be/IMbzvVDZERc Абетка про тварин 

https://youtu.be/ZkbWCj02C0M  урок Сови про літеру J 

2. Ви уявляєте, вчора мій комп’ютер зовсім не захотів зі мною працювати. захворів, чи що? Ось, 
подивіться, він пропустив деякі літери. Допишіть їх. 

(Діти виконують письмові завдання). 

Підсумки уроку  

https://youtu.be/N5qtNfQHtX4  Goodbye 

 

https://youtu.be/MX_6NAe5FUg
https://youtu.be/IMbzvVDZERc
https://youtu.be/ZkbWCj02C0M
https://youtu.be/N5qtNfQHtX4


Scotland  

Places of Interest



The Thistle



Highlands
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