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«Учитель готується до найкращого 
уроку все життя… Щоб дати 

учням іскорку знань, вчителеві 
треба ввібрати ціле море світла.» 

В.О. Сухомлинський 



Активізація навчально-пізнавальної 

діяльності – процес, направлений на 

мобілізацію вчителем (за допомогою 

спеціальних заходів) інтелектуальних, 

морально-вольових та фізичних сил 

учнів, розвиток здібності подолати 

труднощі, активну самостійну роботу. 



Під технологіями навчання

іноземної мови в науковій

літературі розуміють «сукупність

прийомів викладача і учнів, що

забезпечує досягнення цілей

навчання мови та оволодіння

мовою».



Характеристики технологій 

навчання: 

1) результативність;

2) економічність;

3) ергономічність;

4) висока вмотивованість у 

вивченні предмета.



«Дитина потребує діяльності 

безупинно, але втомлюється 

не діяльністю, 

а її одноманітністю» 

К. Ушинський



Нові освітні технології навчання іноземної 

мови для активізації пізнавальної та 

лінгвістичної активності учнів: 

- проектні технології (метод проектів);

- дидактична  гра;

- застосування Мовного портфеля учня;

- інформаційні технології;

- здоров’язберігаючі технології
(психогімнастика, фізкультхвилинки, рухливі вправи-

енергізатори).



Одним із важливих методів активізації пізнавальної 

діяльності учнів є метод проектів. В літературі 

знаходимо таке визначення зазначеного методу:

« Метод проектів – це така організація самостійної 

діяльності учнів у межах ними ж обраної теми, що 

проводиться у два етапи: етап підготовки та етап 

висвітлення кінцевого результату цієї діяльності».

Метою проектної роботи є автономне вивчення окремим 

учнем того чи іншого матеріалу, який є часткою 

одного великого розділу.



Дидактична  гра – це практична групова вправа з 

вироблення оптимальних рішень, застосування 

методів і прийомів у штучно створених умовах, що 

відтворюють реальну обстановку.

Дидактична гра на уроках англійської мови є дуже 

ефективним засобом навчання. Доцільним є 

використання ігор чи елементів гри на кожному уроці. 

Це активізує діяльність учнів, вони захоплюються 

елементом змагання, їм подобається працювати у 

команді – так веселіше виконувати навіть складне 

завдання.



В ігровій формі навчання, крім дидактичної мети, 

реалізуєтся комплекс цілей: 

• Забезпечення контролю виведення емоцій;

• Надання дитині можливості самовизначення;

• Надихання і допомога в розвитку творчої уяви; 

• Надання можливості здобуття навичок  

співробітництва в соціальному аспекті; 

• Надання можливості висловити власну думку.

Релаксаційна гра. Лексична гра. Інсценізація казки. 

Брейн-ринг та ін..



Мовний портфель учня

1) цінність; 

2) процес;

3) результат;

4) система. 



Одним із компонентів підвищення мотивації,

і я к наслідок активізації пізнавальної діяльності

учнів є використання Інтернету.

Також цікаво те, як засвідчує Н. Г. Овсяна,

що у процесі сумісної комп’ютерно-навчально-

ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект" -

учні у навчальній грі проти комп’ютера несвідомо

допомагають один одному, передають знання

менш навченим. Тож утворюється такий

безцінний зв’язок "учень-учень".



Висновок 

В умовах сучасного суспільства та зважаючи на особливості 

шкільної молоді були наведені прикади нових освітніх 

технологій, що стимулюють пізнавальну та лінгвістичну 

активність учнів на уроках англійської мови. А саме, 

дидактичні (рольові ігри), мовний портфель учня, метод 

проектів та використання мультимедійних технологій та 

Інтернету. 

Варто зазначити, що поряд із зазначеними методами не варто

забувати про традиційні методи навчання, адже в

сукупності вони покликані вирішувати основне завдання

сучасної школи: навчити дитину вчитися, мислити і

спілкуватися.



Вивчити іноземну 

мову - означає стати 

вдвічі багатшим.  

О.І.Герцен


