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1.Вступ  

   У сучасному світі новітні технології ввійшли в усі сфери життя. Діти з 

початкових класів кожного дня готові вбирати в себе все більше і більше 

нової інформації. Вивчення  іноземних мов  дітьми та підлітками  є одним із  

пріоритетів сьогодення. При вивченні будь-якої іноземної мови вчителі 

повинні допомагати дітям зробити цей процес ефективним та цікавим, 

використовуючи  сучасні  новітні технології.  Саме вчителі роблять вивчення 

іноземних мов захоплюючим, умотивованим. 

   Кожному учневі потрібно володіти іноземною мовою, щоб мати змогу в 

подальшому навчатися в нашій країні або за кордоном та спілкуватись з 

підлітками, які живуть в інших країнах. 

   З’являється постійна необхідність пошуку найбільш ефективних новітніх 

технологій для вивчення іноземної мови. Необхідність зацікавити  здобувачів 

освіти до вивчення іноземної мови  є актуальністю даної теми. 

   Мета використання новітніх технологій на уроках іноземної мови – 

створити на уроці творчу атмосферу, де здобувачі освіти будуть відчувати 

себе комфортно, освітній процес буде цікавим  і  кожен  зможе  відчувати 

себе особливим та досконалим. Також необхідно наповнити освітній процес  

новітніми технологіями, де здобувачі освіти  активно взаємодіють між собою 

та з учителем.  

    Гіпотеза дослідження: правильне використання новітніх технологій до 

кожної теми під час уроків іноземної мови є необхідним саме для  

підвищення мотивaції здобувачів освіти до вивчення мови та сприяє 

формуванню комунікативної, мовленнєвої компетенцій, реалізує 

компетентнісний підхід у вивченні іноземних мов. 

   Для виконання поставленої мети та перевірки гіпотези дослідження 

потрібно  вирішити такі зaвдання: 

1. Проaналізувати особливості новітніх технологій при вивченні іноземної 

мови; 

2.Дослідити стан дaної теми у методиці навчання іноземних мов на основі 

критичного аналізу теоретичних джерел; 

   Новизна даного дослідження полягає в обґрунтуванні  ефективності 

використання новітніх технологій на уроці іноземної мови в сучасній школі . 

    На мою думку, мета сучасної школи полягає в тому, щоб виховувати 

дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати і жити. 
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2.Основна частина 

2.1. Теоретична частина 

      Дослідники називають технології навчання сукупністю прийомів, дій 

здобувачів освіти, які виконуються у певній послідовності та допомагають 

реалізувати той чи інший метод навчання або, навіть, глибше - це  сукупність 

методів навчання, які забезпечують реалізацію певного підходу до навчання 

(Є.С. Полат). Розглянемо вказані вище технології, які я використовую на 

уроках. 

1.”Навчання у співробітництві” 

       Навчання у співробітництві визначається науковцями як найбільш 

успішна альтернатива традиційним методам (Є.С.Полат). Саме таке навчання 

допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у ньому. 

     Метою технології навчання у співробітництві є оволодіння навичками та 

вміннями кожним здобувачем освіти на тому рівні, який відповідає його 

індивідуальним здібностям, формування комунікативних навичок, які 

забезпечують кожному можливість здійснювати іншомовне спілкування на 

відповідному рівні.  

    Ця мета досягається завдяки основній ідеї навчання у співробітництві - 

навчання у колективі, виконання особистого завдання, коли учень працює в 

групі на спільний результат, який залежить від внеску кожного. 

    Назвемо форми, в яких здійснюється навчання у співробітництві: 

«Навчання в команді», «Ажурна пилка», «Круглий стіл», «Інтерв'ю», 

«Навчаємось разом», «Дослідницька робота», «Кейс - метод». Яким чином 

організовується навчання за вказаними формами?  

2.«Навчання в команді».  

   Для виконання завдання здобувачі освіти поділяються на невеликі групи 

або команди, кожна з яких працює над окремим питанням загальної для всіх 

теми. Кожний член команди має своє особисте завдання, виконання якого 

впливає на успіх усієї групи. 

  Необхідно зауважити, що така форма організації навчання має свої 

особливості, а саме:  

- відсутність змагального характеру освітнього процесу між окремими 

групами, так як групи мають різні завдання;  
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- наявність індивідуальної відповідальності кожного за успішне виконання 

завдання всією групою;  

- покращення кожною дитиною своїх власних навчальних досягнень у 

процесі виконання завдання, порівняння цих досягнень із своїми 

попередніми, а не з досягненнями інших.  

 3. «Ажурна пилка». 

   При організації роботи за цією формою учні об'єднуються у невеликі групи 

і працюють над однією темою, яка поділена на смислові блоки. Кожний член 

групи  знаходить певну інформацію до тієї частини матеріалу, що визначена 

для нього. Потім ті учні окремих груп, які працювали над одним і тим же 

питанням, обмінюються інформацією.  

   Наступним кроком буде повернення кожного до своєї робочої групи і 

повідомлення всім її членам доповненої інформації із вивченого питання. 

Потім команди доповідають про виконану роботу. 

   На заключному етапі вчитель може викликати будь- якого учня і попросити 

дати відповідь на будь-яке запитання до опрацьованої теми.  

  4. Технологія «Круглий стіл» передбачає ведення бесіди, в якій беруть 

участь усі учні навчальної групи. Учитель повідомляє певну проблему, 

учасники «круглого столу» обговорюють її, збирають необхідну інформацію, 

аналізують, узагальнюють, шукають оптимальні шляхи її вирішення. 

Завдання кожного учня - зробити свій власний внесок у вирішення зазначеної 

проблеми.     

  5. «Інтерв'ю», як сучасна технологія навчання, також може широко 

використовуватись на уроках іноземної мови. Для організації навчання за 

вказаною технологією обираються «інтерв'юери» («журналісти») та «відомі 

особистості». «Інтерв'юери» готують запитання для опитування, а «відомі 

люди» мають придумати біографії, творчий шлях, особливості професійної 

діяльності.  Після проведення «інтерв'ю» учасники повідомляють про 

отриману інформацію.  

  6. «Дослідницька робота». 

   Ця форма організації освітньої діяльності здобувачів освіти 

характеризується самостійною спрямованістю виконання завдання.  

   Здобувачі освіти самі вибирають підтему загальної теми та працюють 

індивідуально. Потім  кожна група готує доповідь за обраною темою та її 

презентує.  
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7.  Така технологія навчання як «Кейс - метод» являє собою колективну 

роботу над певною ситуацією, що дається вчителем у письмовій формі.  

   Цю ситуацію здобувачі освіти повинні проаналізувати, для вирішення 

проблеми мають бути запропоновані декілька варіантів. 

   Дана технологія передбачає колективний пошук найбільш ефективної 

пропозиції. Робота учнів за кейс - методом організовується в декілька етапів, 

а саме:  

1) введення у кейс (сприйняття вступного слова вчителя, відповіді на 

запитання, уточнення інформації, пошук додаткової інформації);  

2) аналіз ситуації (пред'явлення учнями власних варіантів вирішення 

проблеми в групах, вибір доповідача від групи, виготовлення схем, плакатів, 

іншого унаочнення);  

3) презентація (виступ, представлення аналізу кейсу, відповіді на запитання, 

відстоювання власної точки зору, фіксація суті кожного виступу);  

4) дискусія (обговорення виступів, визначення найкращого рішення кейса);  

5) оголошення підсумків (слухання заключного слова вчителя).  

    Учитель має зважати на такі особливості роботи здобувачів освіти за цими 

технологіями у порівнянні з іншими формами групової роботи:  

-  взаємозалежність членів групи при виконанні завдань;  

- відповідальність кожного члена групи як за свої власні навчальні 

досягнення, так і за досягнення інших;  

- здійснення спільної навчально - пізнавальної, творчої діяльності в групі;  

- соціалізація здобувачів освіти у процесі виконання діяльності в групі; 

- оцінювання роботи всієї групи. 

              2. «Метод проєктів» 

    Наступною технологією є «Метод проєктів», який набув широкого 

розповсюдження в практиці навчання іноземних мов в умовах шкільної 

освіти. Існує ряд наукових досліджень, в яких підтверджена ефективність 

використання цієї технології  (Е. Г. Арванітопуло, В. В. Копилова,                  

Є. С. Полат та ін.).  
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Звернемось до визначення поняття «метод проєктів». 

          Науковець Є. С. Полат називає цю технологію дослідницькою, 

пошуковою діяльністю учнів, яка передбачає не лише досягнення певного 

результату, але й організацію процесу досягнення його.  

Як зазначають фахівці в області методики навчання іноземних мов, 

проєкт є самостійною роботою здобувачів освіти, в якій мовленнєве 

спілкування органічно вплітається в емоційно-інтелектуальний контекст 

іншої діяльності (гри, анкетування, випуску журналу тощо).  

Робота над проєктом є творчою діяльністю. Учні активно взаємодіють 

один з одним, здійснюють пошукову діяльність із особистісно значущої 

проблеми. Така робота вимагає від них самостійного переносу знань, навичок 

та вмінь в новий контекст діяльності. 

Таким чином, у здобувачів освіти розвивається творча компетенція, яка 

пов'язана із інтелектуальними здібностями. Виконуючи творчі завдання, 

кожний учень має можливість проявити власну ініціативу, фантазію, 

креативність, активність та самостійність у вирішенні проблеми.  

У методичній літературі визначають такі типи проєктів, які 

використовуються з навчальною метою:  

1) виробничі проєкти (діяльність учасників такого проєкту орієнтована 

на соціальні інтереси самих учасників і має конкретні практичні 

результати у формі письмових документів або виготовлених учнями 

матеріалів: письмових звітів, виставок, відеоматеріалів, стіннівок);  

2) інформаційно - дослідницькі проєкти (учні, працюючи самостійно 

або у невеликих групах, повинні відшукати необхідну інформацію; 

результати пошуку необхідно викласти у формі письмових звітів, 

виставок, усних презентацій);  
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3) проєкти-огляди (учні готують питання анкети, роздають її певній кількості 

людей і потім збирають анкети та аналізують результати);  

4) організаційно-ігрові проєкти (учасники беруть на себе різні ролі, 

зумовлені характером і змістом певного проєкту - літературних персонажів, 

вигаданих героїв або реальних учасників справжніх подій                              

(Е. Г. Арванітопуло).  

Організація проєктної роботи потребує ретельної підготовки. Тому 

вчителю необхідно звернути увагу на такі вимоги до вказаної діяльності, а 

саме:  

-  наявність значимої для дослідження проблеми, що вимагає самостійного 

пошуку її вирішення;  

- визначення практичної, теоретичної, пізнавальної значущості 

передбачуваних результатів;  

- самостійність діяльності учнів: індивідуально, в парах, в групах на уроці та 

поза уроком;  

- структурування змістової частини проєкту із вказівкою на результати його 

етапів та розподіл ролей;  

- використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань та 

гіпотези дослідження; обговорення методів дослідження, оформлення 

результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, корекція та 

висновки (В. В. Копилова).  

Слід також зазначити , що проєктна робота має поетапний характер . 

Проєктна діяльність, як правило, складається із таких етапів: 

1) Вибір проблеми та формулювання конкретної теми проєкту ; 

2) Визначення груп та ролей учасників; 
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3) Збір та обробка інформації;  

4) Підбиття підсумків та презентація готового проєкту.  

 

2.2. Практична частина 

На своїх уроках мені вдається зацікавити учнів за допомогою використання  

інформаційних платформ власних гаджетів. Зараз існує дуже багато цікавих 

програм для відпрацювання  лексики, граматики та  діалогічного мовлення, а 

саме:  

1. Bussu-додаток дозволяє дітям взаємодіяти з носіями 

мови усього світу. Також  його великим плюсом 

вважаю, що вивчення мови проходить  в ігровій 

формі. 

 

2. Easy Ten (для відпрацювання та засвоєння лексики). Головна ідея-

учень може вивчати мінімум 10 нових слів на день. У словнику 

програми більше 22 тисяч слів і вона автоматично 

обирає найважливіші слова для учнів. Крім того, 

здобувачі освіти можуть самостійно додавати в списки 

слова, які потрібно вивчити на задану тему уроку . 

 

3. Anki-програма  - для полегшення запам’ятовування слів та 

мовленнєвих зразків. Пропонує один з найбільш 

ефективних способів вивчення інформації - 

навчальні флеш-картки . 
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4. Дуже цікавий додаток для вивчення і тренування неправильних дієслів-

English Irregular Verbs  

 

    Додаток ефективно використовую на уроках на етапі ігрових форми 

навчання для здобувачів освіти будь-якого класу. Навіть в старшій школі 

дітям  дуже цікава саме така форма роботи, бо гра - це світ,  в якому живе 

дитина. Під час гри вони не помічають,  як засвоїли новий матеріал. Можливі 

види ігор: 

✓ Групові  

✓ Індивідуальні  

Наприклад: 

Гра “Кольори” 

Перед грою ми розучуємо з учнями вірш: 

I see something yellow, yellow, yellow, 

I see something yellow. 

Guess what it can be! 

Ми пояснюємо, що замість слова «yellow» можна вжити будь-який колір. 

Повторюємо з учнями назви вивчених кольорів і кладемо на стіл кілька 

малюнків, на яких зображено предмети різних кольорів. Учні по черзі 

підходять до столу і повторюють вірш, замінюючи в ньому назву кольору і 

показують класу малюнок, виконаний у цьому кольорі. Хто робить це 

правильно, отримує бал. 
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    Вигадана мною гра “roll of knowledge” є ефективною при розвитку 

слухової пам’яті та активізації ЛО з певної теми  

    Учні сідають в коло і я починаю розмову з будь-якої теми, наприклад, 

“Покупки”:  

- Yesterday I went shopping and bought somebread.  

Учень, який сидить зліва, повторює це речення і додає: 

- Yesterday I went shopping and bought some bread and some meat. 

Третій учасник повторює це речення і додає своє словосполучення. Хто не 

зможе відтворити попередніх речень або додати своє, вибуває з гри. 

     Таку гру можна проводити з будь-якої теми на різних етапах навчання. 

 

     Гра «Odd One Out» або «Один зайвий» для формування навичок 

фонематичного слуху. 

Наприклад: 

     meet, seal, sit, veal (зайве слово sit) 

     bat, pen, and, sad (зайве слово pen). 

Методом виокремлення потрібного звуку може бути оплеск після «зайвого 

слова» або учні можуть просто назвати його. 

 

      Гра «Котра година?» для активізації лексики до теми «Час». 

      Ділимо клас на дві–три команди. На макеті годинника  ставимо стрілки на 

певний час і звертаємось до першого із запитанням: «What’s the time?». За 

правильну відповідь команді зараховується двоє очок. Якщо замість першого 

учня відповідає інший з цієї команди, то зараховується одне очко. Далі ми 

міняємо  час на циферблаті, питаємо про час у першого гравця другої 

команди і гра триває. Протягом уроку кожен учень має можливість сказати, 

котра година, і завоювати для своєї команди двоє очок. 
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- Ділимо дітей на групи. Кожна група отримує картки із зображеннями з теми 

і картки із назвами  слів. Дітям у групах потрібно поєднати всі зображення з 

назвами. 

 
 

 

 

Проєкт “Заплануй, що одягатимеш наступного тижня” дозволяє учням 

розкрити свій творчий потенціал. 
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    Дуже подобається дітям гра з кошиками. Я роздруковую на дошку великі 

кошики, наприклад, для вивчення дієслова «to be» в теперішньому часі, а 

дітям - картки. Здобувачі освіти  розкладають картки в правильний кошик . 
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Також вдало використовую на уроках різні завдання інших педагогів, а саме :  

 

1. Гра “Speech”- Учитель видає картки з цікавими зображеннями, а учням 

потрібно створювати історії по карткам. Ця гра добре розвиває фантазію та 

уяву, а також  усне мовлення. 

2. Гра “знайди слова”- цікавий вид роботи, який розвиває в учнів уважність. 

Можна використовувати на будь-яку тему. Гра допомагає запам’ятовувати 

написання слів. Дітям подобається такий вид роботи, вони завжди з цікавістю 

шукають слова і змагаються один з одним під час виконання. 
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3. Чудовим варіантом перевірити лексику є гра “Встав пропущене слово”. 

Після засвоєння нової лексики полюбляю для перевірки використовувати  

саме такий вид завдання, замість диктанту. Кожен учень отримує картку зі 

словами, в яких пропущені літери і він повинен вставити їх. Таке завдання 

підходить для будь-якої теми . 

 

 

4. Для вивчення емоцій та почуттів  урок починаю з питання “How do you feel 

today?” Діти вже опанували лексику з теми,  але я ще  прикріпляю  до дошки 

або видаю  на парту таку картку і кожен учень розповідає про свої почуття 

сьогодні. 
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5.Так як сучасні діти не уявляють свого життя без гаджетів,  емоції ми 

вивчаємо з допомогою смайликів. Це цікаво і дітям, і учителю. 

 

     За допомогою цих смайликів діти краще і набагато швидше 

запам’ятовують лексику. Можна  потім ставити питання тільки по смайлах, 

повісивши таку картку на дошку. “Який смайл описує тебе сьогодні?” 

 

6.Під час виконання проєктних робіт, здобувачі освіти починають бачити 

практичну користь вивчення іноземної мови, в дітей підвищується інтерес і 

мотивація до вивчення даного предмета. Навіть невпевнені учні виявляють 

інтерес до мови під час виконання творчих завдань. 
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Так, вивчаючи тема “Food”,  учням пропоную виконати такий проєкт : 

Now make a project about food in your country.  Here are some things that  you 

could do :  

-Interview some visitors to your country. Ask them what they eat and what they 

think of the food. 

-What is a traditional dish from your country? Write a recipe for it. 
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3.Висновки 

      На мою думку, використання новітніх технологій на уроках іноземної 

мови дуже важливо для здобувачів освіти. Ми маємо розвиватися та бути 

цікавими дітям, повинні вміти зацікавити їх та мотивувати до вивчення 

іноземної мови.  

    Використання ігрових елементів створює сприятливий психологічний 

клімат на уроці, наближає освітній процес до реальних умов спілкування, 

допомагає дітям розкрити свій інтелектуальний потенціал.  

    Ефективне навчання іноземних мов потребує від учителя досконалого 

володіння мовою, а також професійної майстерності в організації освітньої 

діяльності здобувачів освіти  на уроці. Освітній процес реалізується завдяки 

зусиллям двох його учасників – вчителя та  здобувача освіти. Щодо 

керування цим процесом, визначення його стратегії і тактики, тут головна 

роль належить учителю. 
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