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Загальні відомості про вчителя

1996-2000 вчитель початкових класів ЗОШ

І-ІІІ ст. с.Шаровечка

2003– вчитель англійської мови Технологічний 
багатопрофільний ліцей ім.Артема Мазура

Кваліфікаційна категорія: І



Освіта

Король Наталія Анатоліївна

1996- закінчила Хмельницьке педагогічне 
училище;

2002 – закінчила Київський національний 
лінгвістичний університет



Педагогічне кредо

“You cannot teach a man 
anything, you can only 
help him find it within 
himself.”
― Galileo Galilei

http://www.goodreads.com/author/show/14190.Galileo_Galilei


З досвіду роботи

• Парна робота Робота в групі



З досвіду роботи
Проектний метод навчання



З досвіду роботи



Проектна робота



З досвіду роботи



Позаурочна діяльність
День англійської мови



Позаурочна діяльність
День англійської мови   Квест



Позаурочна діяльність
April fool’s day



Позаурочна діяльність
Літній мовний табір



Проектна робота   



Самоосвіта

Курси підвищення кваліфікації



Підвищення кваліфікації

• 2018-9 годин.

• 2019-3 години.

• 2020-64 години.

• 2021-68 годин.        

ВСЬОГО-144 години



Самоосвіта



Участь у вебінарах





Самоосвіта
Проблема над якою я працюю

- Формування соціокультурної компетенції
на уроках англійської мови шляхом 
використання автентичних текстів.

-Ейдетика при вивченні англійської мови.



Використання ідей ейдетики на уроках
англійської мови  

• Альберт Ейнштейн казав: «У своїй уяві я 

вільний малювати як художник.

Уява важливіша за знання. Знання

обмежені. Уява охоплює весь світ».
• Грецьке слово ‘’ейдос’’ означає образ.

• Ейдетизм-це ігрова система,яка опирається на здатності 
людини уявляти собі предмет,якого немає в полі нашого 
зору. 



Ейдотехніка-задіює резерви правої пів кулі 
головного мозку,сприяє розвитку образного 

мислення,творчих здібностей.



Приклад ейдотехніки

нісniece



З історії

• Уперше термін ‘’ейдетика’’був озвученний німецьким 
психологом Е.Йєншем,а поширення й вивчення набув у 
дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії,який поділив 
методики запам'ятовування на два основних напрямки: 

• -МНЕМОТЕХНІКА                              -ЕЙДЕТИКА 

• [методи,у основі яких [методи,засновані на 

• Лежить вербально- конкретному-уявному

• Логічне мислення] мислення]



З історії

• У 90-х роках ХХ століття ейдетика зацікавила російського 
вченого,доктора  педагогічних наук І.Ю.Матюгіна.

• В Україні відкриття  І.Ю.Матюгіна впроваджує 
Є.В.Антощук-керівник ‘’Української Школи Ейдетики’’



Метод 
Аткінсона
Це метод 
запам’ятовування
іншомовних 
слів,заснований на 
використанні ключових 
слів або фонетичних 
асоціацій.Засвоюючи
іноземні слова, студенти 
уявляють у зв’язку з їхнім 
звучанням щось 
смішне,цікаве й 
незвичайне.Тому одразу 
відпадає необхідність у 
зазубрюванні.



Приклади метода Аткінсона

Beat Біта   



Приклади 

cut кат



Для прискорення оволодіння усним мовленням,аудіюванням та з метою поповнення 
лексичного запасу широко використовують у практиці застосування методу 

інформаційного моделювання

• Під час використовування ейдитичного методу  
спрацьовує наша мимовільна пам’ять[вона функціонує 
незалежно від нашого бажання упродовж нашого 
життя].Завдяки мимовільній пам’яті ми сприймаємо 
все,що бачимо,відчуваємо,чуємо.

• Є і довільна пам’ять-це та пам’ять, яка спрацьовує,коли ми 
вчимося і докладаємо вольових зусиль.А чи з’являється 
глибокі знання через насилля над власним 
небажанням?Відповідь очевидна –НІ.



Мнемотехніка
метод поєднання  вербального апарату з роботою уяви:

• Сонце-sun

• САН-обожнюю  кататися на САНях в сонячні 
зимові дні



Save-зберігати
СЕЙФ- мама зберігає в СЕЙФі свої коштовності



• Працюючи,налаштовую учнів на:

-спокійну атмосферу

-самодисципліну

-на уявлення           

Уява пробуджує:

-почуття

-розвиває наш мозок

-стимулює до засвоєння нових знань    

Крім того,наша уява безмежна. Чим більше ми 
будемо стимулювати і використовувати нашу 

уяву,тим вищими будуть здібності до навчання.



Запропонуйте використовувати піктограми,опорний план-
конспект і малюнок для швидкого запам’ятовування

матеріалу- знову ж таки за допомогою уяви, яка розтоплює 
кригу непорозуміння,труднощів,перетворює складне на пр

осте.                                                                         
Справа,яка виконується з натхненням, засвоюється швидко, 

запам’ятовується міцно, уявляється яскраво, й тому 
пригадується легко.



Уявляйте і творіть!


