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Науково – методичний семінар 
 

Роль інноваційних технологій  
в розвитку творчих здібностей і 

 креативного мислення учнів 
 

 
Слухали:    1. О.М. Константинову, вчителя англ. мови, 

заслуженого вчителя України. 
О.М. Константинова, виступила з презентацією свого багаторічного 

досвіду, в якій розповіла про використання інноваційних технологій при 
вивченні англійської мови для формування та розвитку творчих здібностей 
учня. 

 

 
 
 
 



Ось що сказали самі учні про використання інноваційних технологій в 
навчанні. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. Н.С. Зайченко, вчитель-методиста, вчителя англійської 
мови. 
Н.С. Зайченко ознайомила учасників конференції з особливостями 
формування творчої особистості засобами інтерактивних технологій 
при викладанні іноземної мови. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



11 вересня 2013р. учнi 11- А класу випробували свої сили у пробному 
складаннi мiжнародного екзамену PTE(Pearson Test of English) 
 Це мiжнародний  екзамен,який пiдтверджує рiвень володiння 
англiйською мовою як iноземною. 
 Цей  iспит  був проведений  методистами компанii “Дiнтернал-книга” 
Анною Шелест та Робертом Хардiганом. 
 Учнi показали чудовi результати рiвня В2 з читання,письма,аудiювання 
та говорiння. 
 

       
 
 

Для вчителів кафедри іноземних мов ліцею 
методист-консультант компанії Pearson Юлія 
Гусак провела майстер-клас щодо ефективної 
роботи з підручником Fly High. 
 Вчителі із задоволенням навчались новітнім 

методикам та технологіям викладання і під час цього навчання ще раз 
переконались,що яскравий, барвистий, веселий з чудовими малюнками 
“Fly High” не може залишити байдужим жодної дитини . 
 Підручник має чітку, ретельно опрацьовану 
методику, зручну для роботи структуру і 
логічний перехід від теми до теми . Розвиток 
усіх найосновніших навичок – читання, 
говоріння, письма та аудіювання 
відбувається поетапно і дуже органічно. 
Вправи подані в простому, доступному 
форматі, а використання карток і масок в 
ігровій формі допомагають дитині легко 
засвоїти програмний матеріал. 
 Що ж до вчителя, то майстер – клас став чудовим прикладом того, що 
цей підручник жодним чином не пригнічуватиметворчий потенціал 
вчителя, бо він подає основу і ніяк не змушує працювати вас по шаблону. 
Своїм цікавим уроком методист компанії Pearson показала вчителям як 
працюючи з підручником Fly High зробити урок цікавим і неповторним , 
наситити його потрібною інформацією та різними видами роботи. 
 


