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Активізація пізнавальної діяльності дитини на заняттях гуртка 
іноземної мови у позашкільному навчальному закладі. 

 

• Створення виваженого балансу між інтелектуальним  та психологічним 
навантаженням на гуртковому занятті шляхом звернення до навчальної 
ігрової діяльності. 

 

• Органічне поєднання навчального процесу зі змістом позитивного дозвілля. 
Такий методологічний підхід забезпечує повне засвоєння навчального 
матеріалу, сприяє розвитку та саморозвитку дитини, прогресу її 
комунікативної культури, створенню підґрунтя для формування 
пізнавальної активності. 

• Звернення до методично обґрунтованого навчально-ігрового 
середовища з метою активізації пізнавального процесу та 
продуктивної розумової діяльності вихованців. 

 

 



Мотиваційний 
блок 

Інтерактивно-
педагогічний 

блок 

Рефлексивний 
блок 



Пізнавальний інтерес 
(допитливість) 

Пізнавальний процес 

Пізнавальна активність 



Завдання 
гуртка з 
вивчення 

англійської 
мови у ПНЗ 

Поглиблювати та 
розширювати 

знання з 
навчального 
матеріалу 

шкільного курсу 
англійської мови 

Розвивати  творчі 
здібності, 

самостійність, 
естетичні смаки 

Збагачувати 
світогляд 

Прищеплювати 
інтернаціональні 

переконання 
 

Формувати 
ключові 

компетентності 
особистості 



Поетапність навчання, яка представлена у 
навчальній програмі роботи гуртка: 

Рівень 

навчання у 

ПНЗ 

№ 

ступеня 

Назва ступеня 

(кількість років) 

Етап навчання 

 

Рік навчання Вік вихованців 

початковий I Beginner (1 рік) B.1. 1-й р.н. 6 - 8 рр. 

II Elementary (2 роки) E.1. 2-й р.н. 7 - 9 рр. 

E.2. 3-й р.н. 8 - 10 рр. 

основний III Pre-intermediate (2 роки) P.1. 4-й р.н. 9 - 11 рр. 

P.2. 5-й р.н. 10 - 12 рр. 

IV Intermediate (3 роки) I.1. 6-й р.н. 11 - 13 рр. 

I.2. 7-й р.н. 12 - 14 рр. 

I.3. 8-й р.н. 13 - 15 рр. 

вищий  V Upper-intermediate (2 роки) U.1. 9-й р.н. 14 - 16 рр. 

U.2. 10-й р.н. 15 - 17 рр. 



Предметна компетентність вихованця  гуртка 
англійської мови досягається через опанування: 

• фонетика, орфографія, 
лексика, граматика 

мовної 
компетенції  

• аудіювання, говоріння, 
читання, письмо 

мовленнєвої 
компетенції  

• країнознавча, 
лінгвокраїнознавча 

соціокультурної 
компетенції  



• мета етапу – сфокусувати увагу вихованців 
на проблемі й викликати інтерес до теми МОТИВАЦІЯ 

• мета етапу – забезпечити формування 
здоров’язберігаючої компетенції 

ІНСТРУКТАЖ ІЗ 
ЗБЖ 

• мета етапу – забезпечити розуміння 
вихованцями змісту передбаченої 
діяльності 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ  ТА 
ОЧІКУВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАНЯТТЯ 

• мета етапу – надати вихованцям достатній 
обсяг інформації, аби на його основі 
виконувати навчально-ігрові завдання 

НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ  

• центральна частина; мета етапу – 
опанування навчального матеріалу в 
процесі гри, досягнення результату 

НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

 ПІДСУМКИ, РЕФЛЕКСІЯ, 
ОЦІНЮВАННЯ 

 

• мета етапу – навчати стримано сприймати 
рекомендації педагога, об'єктивно 
оцінювати власні успіхи та успіхи 
товаришів 



Організація посеместрової діяльності гуртка 

англійської  мови  “Rainbow” 

• Вивчення програмного матеріалу 
відповідно до рівня навчання 

Перший семестр 

(вересень – грудень) 

• Підсумкова інформаційно-ігрова 
програма на виявлення рівня засвоєння 
програмного матеріалу 

Закінчення семестру 

(грудень) 

• Вивчення програмного матеріалу 
відповідно до рівня навчання 

Другий семестр 

(січень – травень) 

• Підсумкова інформаційно-ігрова 
програма на виявлення рівня засвоєння 
програмного матеріалу 

Закінчення семестру 

(травень) 



Продукування ідеї підсумкової програми 

Визначення мети програми 

Формулювання  теми програми 

Визначення терміну і місця проведення заходу 

Продумування оригінального сценарно-режисерського ходу 

Врахування адресності 

Робота з літературою 

Добір (розробка) ігор 

Проектування обладнання, художньо-естетичного та музичного 
оформлення програми 



спонукання до енергійного, цілеспрямованого навчання, подолання спаду, 
пасивності й стереотипності; 
конструювання  навчальної моделі будь-якої майбутньої діяльності, в якій 
вихованець відпрацьовує практичні дії; 
накопичення соціального досвіду, розвиток вихованця як особистості і 
суб'єкта діяльності; 
побудова взаємовідносин в системі «керівник гуртка – вихованець» на основі 
емоційно-довірливого спілкування, співробітництва і поваги до кожної 
особистості; 
розширення можливостей для розвитку «Я-особистості» вихованця – 
власного цілісного образу, незалежного, впевненого в собі, здатного 
відстояти свою точку зору, пристосуватися до мінливих умов діяльності, не 
поступаючись особистою системою цінностей. 

 



Надає інформацію батькам 

вихованців щодо успішності 

навчання їхніх дітей  

Мета проведення – узагальнення й закріплення 

знань, умінь та навичок у передбачених 

програмою видах діяльності, після опанування 

відповідного її розділу 

Змістовна й цікава форма проведення 

сприяє розвитку лінгвістичної та 

соціокультурної компетенції вихованців, 

розширенню їхнього світогляду, 

підвищенню мотивації до вивчення 

англійської мови 

В період  підготовки й проведення 

значно розкриваються креативні 

здібності дітей, формуються навички 

колективної роботи 





 Запропонована система викладання англійської мови у  
позашкільному навчальному закладі 

формуванню цілісних знань, яких було б достатньо 
для здійснення  іншомовного спілкування в усній та 
писемній формах у межах, визначених тематикою 
ситуативного мовлення 

активізації складових пізнавальної діяльності 
вихованців 

формуванню здатності знаходити нестандартні рішення 
й нести відповідальність  за свій вибір на основі 
сформованих ключових компетентностей 



Керівнику гуртка судилося бути пошуковцем, винахідником, 

а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які 

привносить новий час, аби підготувати людину до життя в 

нинішньому столітті. 

  

Від здатності керівника гуртка дати гідну відповідь на 

виклики XXI століття залежатимуть долі поки ще 

маленьких  українців, та й, власне, майбутнє самої України. 

 


