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Проблема навчання іноземних мов у початковій школі 
нині особливо актуальна, оскільки зміни в характері освіти 
все більше орієнтують суспільство на «вільний розвиток 
людини», на творчу ініціативу, самостійність, мовну мо�
більність учнів. Це, насамперед, пов’язано з упровадженням 
нового Державного стандарту початкової загальної освіти, 
відповідно до якого навчання іноземних мов запроваджу�
ється з першого класу.

Основною метою навчання іноземних мов у початковій 
школі визначено формування в учнів іншомовної комуні�
кативної компетентності, що забезпечується лінгвістичним, 
мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з ві�

ковими можливостями молодших школярів.
Після закінчення 4-го класу учні загальноосвітніх на�

вчальних закладів досягають рівня А1, учні спеціалізованих 
шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов — рівня А2, 
що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мов�
ної освіти.

Навчання іноземних мов у початковій школі сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладів набуває надзвичайно 
важливого значення, оскільки саме у віці 6—11 років у ди�
тини особливо активно закладаються психолінгвістичні ос�
нови володіння іноземними мовами, які є підвалинами по�

дальшого формування іншомовних фонетичних, лексичних, 
граматичних та орфографічних навичок, а також розвитку 
вмінь аудіювання, говоріння, читання й письма у межах про�
грамових вимог.

5







РОЗЛІЛ І
БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ МЕТОДИКИ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У  ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

МЕТОДИКА  НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНИХ  МОВ  ЯК  Н АУКА

Методика навчання іноземних мов як дисципліна. Методика 
навчання іноземних мов — це одна з профілюючих дисциплін для 
студентів філологічних та педагог ічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, основною метою якої є оволодіння осно�
вами методичної підготовки студентів — майбутніх учителів іно�
земної мови — до реалізації власних професійних функцій у про�
цесі педагогічної діяльності, а саме:

— навчання іноземної мови має на меті формування в учнів ін�
шомовної комунікативної компетентності, яка передбачає ви�
роблення у них здатності до оволодіння різними видами комп.е- 
тенцій (мовної, мовленнєвої, дискурсивної, соціокультурної, 
полікультурної, лінгвокраїнознавчої, країнознавчої). Ефектив�
ність навчання іноземної мови залежить від рівня розвитку умінь 
майбутніх учителів використовувати сучасні технології у на�
вчанні іноземної мови, методи та прийоми навчання іноземної 
мови; раціонально планувати і реалізовувати різні форми органі�
зації навчально-виховного процесу з іноземної мови як в урочний, 
так і позаурочний час; аналізувати й ураховувати індивідуально- 
психологічні особливості учнів залежно від рівня володіння та 
етапу навчання іноземної мови; активно впроваджувати у процес 
навчання іноземної мови сучасні технології навчання (не плутати 
з поняттям «технології у навчанні», коли йдеться про викорис�
тання технічних засобів навчання на уроках іноземної мови); 
оцінювати рівень сформовапості усіх складників іншомовної ко�

мунікативної компетентності учнів, не порушуючи засади партнер�
ства у процесі навчальної взаємодії з ними;

— виховання засобами .іноземної мови толерантного та рівно�
цінного ставлення учнів до представників інших мовних, куль-
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Свідомість мовленнєвого уміння передбачає спрямоване ро�

зуміння мети дії та способів її досягнення.
Самостійність передбачає здатність переносити знання з од�

ного виду діяльності па інший.
Продуктивність передбачає здатність не тільки відтворювати 

засвоєні у процесі навчання дії, але й знаходити інші, оптимальні 
шляхи застосування засвоєних знань та сформованих навичок.

Мовленнєві уміння за способом дії можна поділити на про�

дуктивні та рецептивні. До продуктивних мовленнєвих умінь від�

носяться уміння говорити, писати, до рецептивних — уміння 
аудіювати, читати.

Продуктивні вміння складаються на ґрунті репродуктивних 
навичок: граматичних, лексичних, вимовних навичок говоріння, 
каліграфічних та орфографічних навичок письма. Рецептивні 
вміння складаються на ґрунті рецептивних навичок: граматич�
них, лексичних, слухових та перцептивних (навичок сприймання 
та розпізнавання буки, буквосполучень, знаків пунктуації у пи�
семному мовленні).

Формування мовленнєвих умінь є головним завданням у на�
вчанні іноземних мов, оскільки ефективність і повнота участі в 
іншомовному спілкуванні залежить від рівня сформованості мов�

леннєвих умінь.

Завдання та запитання а л я  самоконтролю

1. Дайте визначення понять «знання», «уміння», «навичка».
2. За яких умов мовленнєва дія набуває рівня навички?
3. Які види іншомовленнєвих умінь ви можете назвати?
4. Як поділяються мовленнєві уміння за способом дії?
5. Якими якостями визначені мовленнєві уміння?

ПРИНЦИПИ  ТА  МЕТОДИ  НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНИХ МОВ

Принципи (від лат. ргіпсірішп — основа, першооснова) -  
це вихідні положення, в яких відображені та систематизовані 
найсуттєвіші сторони (зміст, методи, засоби, форми) практично- 
пізнавальної діяльності. Згідно з принципами визначаються ос-
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ні <11111 шімоги до діял ьності, поведінки вчителя у процесі педаго- 
і піп її діяльності. Принципи зумовлюють стратегію і тактику на- 
ИІ.І 11.11 о-виховного процесу з іноземних мов та пронизують 
....гно ї мо всі етани навчання, починаючи з початкового.

Методисти виокремлюють різні підходи до визначення при�
пишім ;  навчання іноземних мов, враховуючи їх дидактичні та 
і vu»ме тодичні характеристики.

Розрізняють загальиодидактимпі принципи, які у контексті 
і іи'ішфіки навчання предмета «Іноземна мова» мають власне 
і рийтукамня, та суто методичні принципи, що скеровують зміст 
організації процесу формування іншомовної комунікативної 
і, і їм петеитності учнів.

( )с повою для навчання будь-якого предмета є такі базові прин�
ципи: свідомості, міцності, наочності, індивідуалізації, виховую�
чого  навчання, розвивального навчання, доступності та посиль�
ної  ті, самостійності та активності учнів, систематичності та 
послідовності.

Детальний аналіз вищевказаних принципів можна знайти в 
курсі дидактики, ми ж маємо на меті визначити й описати суто 
ме  тодичні принципи навчання іноземних мов, які є основопо�
ложними для процесу навчання.

Методисти визначають різну кількість методичних принципів 
навчання іноземних мов як таких, які не залежать від мети, умов 
і іа вчания чи особливостей мовного матеріалу, оскільки є постійно 
діючими. Це такі принципи, як: комунікативної спрямованості 
навчання; диференціації та інтеграції; домінуючої ролі вправ; 
урахування рідної мови; опори на рідну мову; апроксимації.

Провідним серед них є принцип комунікативної спрямова�

ності навчання (комунікативності) . Визначення цього прин�
ципу пріоритетним зумовлено стратегічною метою навчання 
іноземних мов — формування іншомовної комунікативної ком�
петентності учнів. Формувати комунікативні навички та вміння 
учня поза комунікативного контексту' неможливо.

В основі принципу комунікативної спрямованості навчання — 
побудова процесу навчання іноземних мов як моделі реальної ко�
мунікації у типових життєвих ситуаціях відповідно до сфери 
спілкування. Змістовою сутністю цього принципу є ідея про те, 
що навчання конкретної іноземної мови має бути зорієнтоване
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на формування у того, хто навчається, якостей нолікультурпої 
особистості, які передбачають рівноправну та автономну участь 
у міжкультурному спілкуванні. Цей факт завбачує вирішення на 
заняттях з іноземної мови реальних завдань спілкування з метою 
включення тих, хто навчається, у іншомовну комунікацію. 
Комунікативна діяльність учнів на уроках іноземної мови, згідно 
з принципом комунікативної спрямованості навчання, є і метою, 
і засобом її досягнення.

Реалізація вищезазначеного принципу на уроках іноземних 
мов можлива через організацію активної творчої діяльності учнів.

Принцип комунікативної спрямованості навчання у сучасній 
методиці визначає:

— зміст навчання (добір відповідного мовленнєвого матеріалу, 
форм організації навчального процесу, методів, прийомів у роботі 
вчителя, що забезпечували б ефективність формування іншо�

мовної комунікативної компетентності);
— організацію навчання, що передбачає використання різно�

манітних прийомів і засобів, які забезпечують моделювання си�

туації реального спілкування;
— діалектичний взаємозв’язок навчання іноземної мови і 

культури народу, мову якого вивчають.
Принцип диференціації та інтеграції (взаємопов’язаного на�

вчання всіх видів мовленнєвої діяльності) передбачає навчання 
мови паралельно з одночасним формуванням 4-х видів мовлен�
нєвої діяльності (аудіювапия, говоріння, читання, письма). Реа�
лізація цього принципу можлива через навчання видів мовлен�
нєвої діяльності, яке організоване на мовному матеріалі, що 
засвоюється на відповідному рецептивному та репродуктивному 
рівнях. Пріоритетність розподілу урочного часу для формування 
видів мовленнєвої діяльності, згідно із засадами комунікатив- 
ності у навчанні іноземних мов, визначається так: аудіювапия 
(35 % урочного часу (у.ч.)), говоріння (35 % у.ч.), читання (20 % 
у.ч.), письмо (10 % у.ч.). Такий розподіл є актуальним на всіх ета�

пах навчання іноземних мов. Особливо важливо дотримуватись 
його у початкових класах, де характерним є усне випередження у 
навчанні, що зумовлено особливостями психофізіологічного роз�
витку дітей молодшого шкільного віку. Також су ттєвим, згідно з 
цим принципом, є використання вправ мовного і мовленнєвого
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дослідження здебільшого використовується не один окремо 
взятий метод, а кілька методів у комплексі — реалізується 

комплексне дослідження.

Завдання та запитання для самоконтролю

1. Назвіть основні методи наукового дослідження у методиці навчання іно�
земних мов у початковій шкоді.
2. Схарактеризуйте види та типи методу експерименту.
3. Назвіть та схарактеризуйте фази експерименту.
4. Визначте допоміжні методи наукового дослідження.
5. Окресліть зв’язок допоміжних та основних методів дослідження.

ЗАСОБИ  НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ

Для успішного здійснення навчально-виховного процесу з 
іноземних мов на сучасному етапі та для більш ефективної реа�
лізації практичних, виховних, розвивальних та освітніх цілей на�
вчання, які стоять перед учителем іноземної мови у початковій 
школі, передбачено використання різноманітних засобів на�

вчання.
Під засобами навчання розуміють комплекс навчальних ма�

теріалів і знарядь, які допомагають учителю організувати ефек�
тивне навчання іноземної мови, а учням — ефективно оволодіти 
нею. Засоби навчання належать до базових категорій методики, 
яка дає відповідь на запитання: «За допомогою чого навчати іно�
земної мови?»

Всі засоби навчання класифікуються за такими критеріями:
— вагомістю — основні та допоміжні.;
— призначенням — для вчителя, для учня, для вчителя і для 

учня;
— способом отримання інформації слухові, зорові, слухо- 

зорові;
— використанням — технічні та нетехнічні.
Основні засоби навчання ~~ це той мінімум засобів, що склада�

ють навчально-методичний комплекс (НМ К ), який є необхідним 
для здійснення навчально-виховного процесу з іноземних мов у 
конкретному класі, а саме: підручник, робочий зошит учня на
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— інтенсивність навчання;
— різноманітність форм і видів навчальної діяльності;
— гнучкість і динамічність системи навчання;
— високу активність навчальної діяльності учнів;
— оперативний зворотний зв ’язок між учнем і вчителем, 

учнем та ТЗН ;
— об'єктивність та чіткість контролю й оцінки навчальної ді�

яльності учнів;
— практичну спрямованість та результативність навчання;
— підвищену мотивацію учнів до навчання;
— індивідуалізацію та доступність навчання;
— адаитивність навчання до індивідуальних особливостей 

учня;
— оптимальність організації навчального процесу
Вибираючи той чи той засіб, учитель має пам’ятати про певні

вимоги, що висуваються до засобів навчання, які мають:
— бути зорієнтованими на цілі навчання іноземної мови та 

сприяти їх досягненню;
— слугувати інструментами реалізації методів і прийомів, що 

застосовуються у навчально-виховному процесі навчання іно�

земної мови;
— забезпечувати успішність керівництва навчально-пізна�

вальною діяльністю учня та діяльністю вчителя;
— відповідати сучасним досягненням методики викладання 

іноземних мов і забезпечувати впровадження новітніх технологій 
навчання іноземної мови.

Ефективне використання кожного із засобів можливе лише в 
тому разі, коли вчитель дотримується міри та пропорції, які ви�
значаються закономірностями навчання. Так, відсутність або не�
достатня кількість засобів навчання знижує якість знань за 
рахунок зменшення пізнавального інтересу учнів та виникнення 
труднощів розуміння і образного сприймання матеріалу. І на�
впаки, надмірна їх кількість створює розважальний настрій в 
учнів. Тому оптимальним є використання 4 5 засобів за урок, 
враховуючи й засоби для самостійної роботи учнів та засоби 
контролю.

Отже, виважений добір, науково-обгрунтоване та методично 
дозоване використання різноманітних засобів навчання у на-
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Завдання та запитання для самоконтролю

1. Наведіть аргументи, чому вправа є одним із основних компонентів процесу 
навчання іноземних мов.
2. Дайте визначення поняття «вправа». Назвіть структуроутворювальні компо�
ненти іншомовної вправи.
3. Визначіть ознаки, що характеризують підготовчі та мовленнєві вправи.
4. Як поділяються іншомовні вправи відповідно до їхньої спрямованості на 
приймання та передавання інформації?
5. Розкрийте сутність некомунікативних, умовно-комунікативних, комунікатив�
них вправ.

УРАХУВАННЯ  ПСИХОФ ІЗ ІО ЛО Г ІЧНИХ  
ОСОБЛИВОСТЕЙ  ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО  
Ш КІЛЬНОГО  В ІКУ  В НАВЧАНН І ІНОЗЕМНИХ  МОВ

Навчання іноземних мов у початковій школ і має на ме ті за�

класти основи іншомовного спілкування, шо сприятиме у по�
дальшому комфортній адаптації дитини у полїкультурному су�
спільстві та підготовці учнів до міжкультуриої взаємодії у різних 
сферах людського життя. Зробити цей процес успішним мож�
ливо через знання психофізіологічних та індивідуальних особ�
ливостей дітей молодшого шкільного віку, їх життєвого та за�
гальнокультурного досвіду.

Навчально-виховний процес з іноземних мов у початковій 
школі вимагає від учителя додаткових зусиль вплива ти під час 
уроків на емоційно-чуттєву сферу дитини, оскільки внутрішня 
мотивація щодо вивчення іноземних мов у неї майже відсутня. 
Джерелом як зовнішньої («мені треба»), так і внутрішньої моти�

вації ( «я хочу») є потреба, в основі якої бажання мати, те, чого лю�
дина ще не має, досягти того, чого прагне. Отже, формувати таку 
потребу дитини молодшого шкільного віку, мотивувати її до ін�
шомовної навчальної діяльності не лише на початковому етапі 
загальної освіти, а й упродовж усього курсу навчання іноземних 
мов на основному та старшому етапах можна за умови доскона�
лого володіння вчителем прийомами організації навчання іно�
земних мов у початковій школі, специфіка я к о ї  визначається пси�
хофізіологічними характеристиками дітей цього віку.
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Основною  заслугою  представників прямих  методів є те, що 
вони віддали  перевагу живій  розмовній мові і розробили мето�
дику  навчання  усного мовлення . Значним  досягненням  можна 
вважати створення системи фонетичних  вправ, більшість  з яких 
успішно  використовується  і сьогодні. Безперечний  внесок прямі 
методи зробили  у використання різноманітних  безперекладппх 
засобів семаптизації лексики: показ малюнків, предметів, демон�
страція дій, використання  синонімів, антонімів, дефініцій, ко- 
ментаря  іноземною  мовою, ілюстративних  речень, а також на�
вчальних матеріалів, що відображають життя, культуру та побут 
народу країни, мова якої вивчається (предметів, картин, книжок, 
зразків мистецтва). Навчання  за цими методами відбувалося в 
атмосфері іноземної мови, на відміну від занять  за граматико-пе�
рекладним  методом, па яких  мали місце розмови  про іноземну 
мову рідною мовою.

До  недоліків прямих  методів можна віднести безпідставність 
повного виключення рідної мови з процесу навчання. Як дотепно 
зауважив  Л .В .ІДерба, можна  вигнати рідну мову з аудиторії, але 
неможливо вигнати її з голів учнів. Незважаючи  па всі зусилля  
викладача, учні мимовільно, особливо спершу  намагаються вста�
новити у своїй свідомості зв ’язки між словами рідної мови та іно�
земної. Сучасна практика  синхронного  перекладу  остаточно 
спростувала  тезу прихильників  прямих  методів про неможли�
вість власне  перекладу. Крім того, безиерекдадпі засоби роз�
криття  значень слів не можна  вважати універсальними. Вони не 
завжди  надійні, оскільки  абстрактні поняття не піддаються на�
очному зображенню , їх опис  потребує більших затрат часу а си�
нонімів, які повністю  збігаються за значенням , не існує. Недолі�
ком прямих методів є повне заперечення ролі граматики  або ж 
виключно індуктивне її засвоєння: послу нове накопичення мов�
них фактів у процесі мовлення. Однак  такий шлях вивчення гра�
матики, характерний  для засвоєння рідної мови, потребує біль�
ших затрат часу і позбавляє  учнів можливості зіставляти  
іншомовні форми  з уже відомими формами  рідної мови. Інакше 
кажучи, граматика неначе  підпорядковується лексиці, розчиня�
ється в ній, чому що саме  лексиці відводиться головна роль 
в успомовлсппєвому  спілкуванні як  меті навчання за прямими  
методами.
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І\ ііАІЛ III
ФОРМУВАННЯ  ІН Ш О М О ВН О Ї 

ТА ІНШОМОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ
МОЛОДШИХ  Ш КО ЛЯР ІВ

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМППУІ ІЦІЇ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ш коли

НАВЧАННЯ  ФОНЕТИКИ  
НА  ПОЧАТКОВОМ У  ЕТАПІ

Основою будь-якої мови є звук. Багато років мова існувала 

лише у звуковій формі. Письмовий код як відображення звукової 

мови виник набагато пізніше. Всі види мовленнєвої діяльності 

базуються на звуках. Роль звукових компонентів дуже важлива і 

в письмовому мовленні. Моторна теорія мовлення підкреслює 

роль процесів у письмовому мовленні: ми проговорюємо про себе 

те, що пишемо і чіпаємо. Оволодіння усним мовленням та чи�

танням уголос взагалі неможливе без стійких слуховимовпнх та 

рн тм і ко- і і і то і іа ц і й 11 их і іа в и ч ок.

Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння уч�

нями всіма звуками і звукосполученнями виучуваної іноземної 

мови, наголосом та основними інтонаційними моделями (інто- 

немами) найбільш поширених типів простих і складних речень.

Існує кілька критеріїв добору фонетичного мінімуму За сту�

пенем складності фонетичного явища об ’єктом спеціального за�

своєння при навчанні вимови є лише ті, що являють для учнів 

певні труднощі; за критерієм відповідності потребам спілкування 

до мінімуму в першу чергу включаються ті звуки та іитонеми, що 

виконують у мовленні смислорозпізнавальну функцію; за крите�

рієм нормативності з фонетичного мінімуму для середніх на�

вчальних закладів вилучаються усілякі відхилення від норми, 

а об ’єктом навчання є н о в і ш і ї  стиль зразкової літературної ви�

мови (за еталон береться вимова дикторів (коментаторів радіо- 

і телебачення).
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інтонаційних моделей на слух  (напр.: послухай пари слів і скажи, 
яка з них римується; послухай речення і запиши помер того, яке 
було питальним/ розповідним).

Під час виконання фонетичних вправ можуть виникати труд�

нощі, зумовлені впливом інтерференції. Це викликано тим, що 

вона негативно впливає на вимову іншомовних звуків та інтона�

ційних моделей, що призводить до помилок, типових для носіїв 

української чи російської мови. Це, головним чином, приглу�

шення кінцевих дзвінких приголосних, порушення довжини.

У  той же час рідномовні слухо-вимовиі навички можуть пе�

реноситись під час вимови іншомовних звуків і тим самим по�

легшувати процес оволодіння ними. Це стосується передусім зву�

ків, подібних до звуків рідної мови, таких як (//;], [п\ та ін. 

Звичайно, подібність вимови звуків не означає їх простої заміни.

На початку роботи з фонетичними вправами учням-доцільно 

пояснити значення фонетичних позначок та символів, що вико�

ристовуються у певному комплексі. Необхідно також розповісти 

дітям про особливість англійського наголосу та ритму вимови, 

паузи, інтонаційних моделей у порівнянні з такими ж фонетич�

ними явищами в рідній мові; стежити за тим, щоб учні усвідом�

лювали ті дії, які вопи викопують з фонетичним матеріалом, 

тобто щоб ця робота не переходила в механічне повторения за 

диктором або вчителем.

Після цього учні виконують рецептивно-репродуктивні 

вправи. Останні в кожному блоці передбачають вивчення на�

пам ’ять римівок або віршів, в яких зустрічаються опрацьовані в 

попередніх вправах звуки, з правильним відтворення наголосу, 

ритму, інтонації.
Для ефективної роботи з римівками можна рекомендувати 

такі прийоми: сісти перед дзеркалом і беззвучно, одними губами, 

повільно й чітко проговорювати римівку; коли вона буде вимов�

лятися легко і правильно, необхідно прискорити проговорю�

вання пошепки; після досягнення правильної вимови знову при�

скорити темп і проговорювати вголос. Такі ж прийоми 

використовуються для вивчення напам’ять скоромовок, віршів, 

прислів ’їв.
Оволодіння іноземними мовами із психологічної точки зору — 

це складний процес формування в корі головного мозку нової
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■— рецептивні лексичні павички (вміння розпізнавати і розу�

міти лексичні одиниці активного і пасивного мінімумів при чи�

танні та аудіюванні);

— навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних 

одиниць, що належать до потенційного словника при читанні та 

аудіюванні;

— навички користування різними видами словників (одпомовпі, 

двомовні, тематичні, країнознавчі, фразеологічні).

Процес формування в учнів іншомовної лексичної компетен�

ції на початковому ступені навчання відбувається у три етапи:

1) ознайомлення учнів з новим лексичним матеріалом, або се- 

маптизація лексичних одиниць;

2) автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями:

а) на рівні словоформи, вільного словосполучення, фрази, ре�

чення;

б ) на надфразовому рівні діалогічної або монологічної 

єдності;

3) ситуативне вживання засвоєних лексичних одиниць у різ�

них формах усного та писемного спілкування (при висловлю�

ванні. своїх думок у говорінні та на письмі, а також розуміння 

лексичних одиниць при читанні та аудіюванні в певному кон�

тексті).

Сучасна методика рекомендує таку послідовність введення і 
закріплення пової лексичної одиниці у початковій школі:

— показ фонетичної сторони (багаторазове нрослуховуваиия 

лексичної одиниці), обов ’язкове написання лексичної одиниці з 

транскрипцією папівприитом па дошці;

----- безперекладиий (демонстрація предметів, малюнків тощо) 

або перекладний способи семантизації лексичної одиниці;

— обов'язковий запис учнями пової лексичної одиниці в ро�

бочі словники;

— максимальна кількість повторень лексичної одиниці уч�

нями (вголос  хором, групами, парами, індивідуально);

— можливий добір синонімів і виконання тренувальних вправ 

на пошук нової лексичної одиниці у словосполученнях, фразах, 

речей пях, невеликих текстах;

— використання нової лексичної одиниці у підстаповчих впра�

вах і простих реченнях, складених самими учнями.
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Пари слів, пов’язані асоціативно, краще запам ’ятовуються, ніж 

ізольовані слова.

Учитель повинен пам’ятати, що заучування ізольованих слів 

створює лише двосторонні асоціації, які швидко розпадаються. 

Отже, потрібно поєднувати роботу над засвоєнням лексичної 

одиниці як в контексті, так й ізольовано. Така форма роботи 

сприятиме створенню міцних зв ’язків: між компонентами лек�

сичної одиниці, між новими і вже відомими лексичними одини�

цями, між обсягом понять і значень лексичної одиниці іноземної 

і рідної мов, між елементами ситуації і змістом висловлювання, 

між лексичними одиницями контексту, між предметами і відпо�

відними іншомовними лексичними одиницями.

Повторення лексичного матеріалу з молодшими учнями .про�

водиться поетапно, дозами і завершується на уроках системати�

зації лексичних знань.

Матеріалом для роботи над пасивною іншомовною лексикою 
є друкований текст або звукозапис та лексичні одиниці, які виді�

ляються з контексту. Пасивний лексичний матеріал повинен за�

своюватися учнями молодшого шкільного віку до такої міри, щоб 

прн читанні тексту або сприйманні чужого мовлення (ауділо- 

ваіпгі) він усвідомлювався автоматично, оскільки пригадування 

слів уповільнює сприймання. Набуття цієї навички тісно 

пов’язане з розвитком швидкої реакції на слово. Вчителю необ�

хідно розвивати в учнів аналітичний підхід до слів, що створює у 

них досвід роботи з потенційним словником.

При читанні або аудіюванні вчитель повинен постійно звер�

тати увагу учнів на іншомовні слова, про значення яких можна 

здогадатися, розвиваючи тим самим у них навичку самостійної 

еемаитнзації лексичної одиниці. Таким чином паралельно з си�

стематичним накопиченням лексики розвиватиметься здатність 

учнів розуміти незнайомі слова, які зустрічаються вперше.

Невід ’ємною частиною процесу засвоєння іншомовного лек�

сичного матеріалу є вправи. Саме від характеру тренування за�

лежить міцність запам ’ятовування лексики. Система лексичних 

вправ побудована за принципом «від  простого до складного», 

тобто від рівня слова (дібрати синоніми / антоніми до певного 

слова; вибрати слова з найбільш загальним значенням; розташу�

вати слова за певним принципом або ознакою; визначити слово,
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часу, виду стану Так само можна навести приклади подібності за�

собів синтаксичного зв ’язку слів у реченні. Наявність спільних 

мовних явиш, полегшує навчання іноземних мов, оскільки дозво�

ляє учням використовувати знання з граматики рідної мови.

У той же час іноземні мови, що вивчаються, мають і серйозні 

відмінності від рідної мови. Тому приступаючи до опрацювання 

тієї чи тієї іншомовної граматичної структури, вчитель насампе�

ред має ретельно проаналізувати труднощі, які ця структура 

може становити для учнів, з метою прогнозування та попере�

дження можливих помилок учнів у процесі оволодіння іншо�

мовною граматикою. Причини виникнення труднощів передусім 

пов’язані зі ступенем складності самого явища, різноманітністю 

його форм, значень, уживання, з впливом рідної мови, з наяв�

ністю або відсутністю аналогічного явища у рідній мові учнів.

Паралельне вивчення рідної та іноземної мов неминуче при�

зводить, особливо на початковому етані навчання, до того, що 

учні механічно переносять граматичні правила з однієї мови на 

іншу, що призводить до появи помилок. Це явище має назву між�

мовної інтерференцій Яскравими прикладами такої інтерферен�

ції є:

• використання вільного розташування членів розповідних ре�

чень, характерного для рідної мови, на відміну від іноземної, для 

якої властивий сталий порядок слів. Напр., англ. підмет—обста�

вина--ирису док—додаток / иім. підмет--ирисудок—другорядні 

члени (для прямого порядку слів у розповідному реченні), що по�

рушувати не можна:

англ. Children very like watching animated cartoons замість 

Children like watching animated cartoons very much; 
иім. Die Kindersehen am Abend sehr gem fern замість Die Kinder 
am Abend sehr gem sehen fern;

• оформлення питальних іншомовних речень без допоміжних 

дієслів за аналогією з рідною мовою, де такі запитання утворю�

ються лише за допомогою інтонації. В німецькій мові питальне 

речення без питального слова має також визначену структуру 

(присудок---підмет- другорядні члени), на вдміиу від рідної мови:

англ. They often go to the cinema? замість Do they often go 
to the cinema ?
Maria has a mobile? замість Does Maria have a mobile?
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мого клімату, і зняття емоційної напруги при вивченні грамма- 

тики, і підтримка інтересу до вивчення іноземної мови. Багато�

разове повторення одних і тих же фраз у відповідних ситуаціях 

формує, зрештою, здатність не допускати граматичних помилок 

у мовленні.

Прислів'я та приказки також сприяють автоматизації та акти�

візації різних граматичних форм і конструкцій. Наприклад, на�

казовий спосіб виконує у спілкуванні спонукальну функцію:

з його допомогою можна висловити прохання, пораду, пропозицію, 

побажання, дозвіл, заборону, застереження, які містяться в при�

слів ’ях та приказках.

Розглянувши особливості формування іншомовної граматич�

ної компетенції на початковому ступені навчання, варто заува�

жити, що це дуже складний і трудомісткий процес. Для успіш�

ного формування граматичних навичок у дітей молодшого 

шкільного віку вчитель повинен дотримуватися такої послідов�

ності методичних дій:

— аналіз нової граматичної структури з точки зору визначення 

пов'язаних з нею труднощів у формоутворенні, засвоєння зна�

чення та функцій;

вибір найбільш адекватного методичного підходу до ви�

вчення граматичної структури для конкретного складу учнів 

(експліцитиого, імпліцитного);

— добір опорного матеріалу, який може бути використаний як 

підказка в оволодінні новою граматичною структурою (добирати 

опорний матеріал варто з урахуванням збігу, часткового збігу або 

відсутності граматичної структури, яка вивчається в рідній мові 

учнів, мовленнєвого досвіду учнів, складності граматичної струк�

тури);

— добір ілюстративних прикладів, які найбільш повно відоб�

ражають інваріантне значення та вирізняють ознаки граматичної 

структури, що вивчається, та їх групування для пояснення 

форми, значення і використання у мовленні;

складання запитань, що потребують відповіді учнів, оста�

точних формулювань — для матеріалу, що пояснюється індук�

тивно або дедуктивно; вибір термінології;

— вибір методичних прийомів та вправ для тренування та ак�

тивізації граматичного явища;
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— Послухайте іі повторіть слова діалогу, максимально чітко імітуйте 

вимову чи інтонацій) диктора.

—- Послухайте й повторіть репліки діалогу.
Далі вправи ускладнюються ( listen and repeat; listen and say /  Hört 

und wiederholt; Hört und sagt ).

II . Етап безпосереднього прослуховуваппя. Дуже важливим мо�
ментом на цьому етапі є питання темпу пред’явлення тексту (вчи�
телем або диктором). Темп мовлення визначає швидкість і точ�
ність розуміння на слух, а також ефективність запам’ятовування.

Загальний темп складається з двох величин: кількість слів за
1 хв та кількість мовленнєвих пауз. Різни ця. між мінімальним і 
максимальним темпом залежить від типу і виду тексту (монолог, 
діалог, опис), важливості поданої інформації (більш важлива для 
виконання комунікативного завдання подається повільніше), 
специфіки лексико-граматичної системи цієї мови (в англійській 
мові буква несе більшу кількість інформації, а слова мають в се�
редньому 4 5 букв, тоді як у німецькій (і 17. Середній темп 
мовлення в англійській і французькій мовах 140 -150 слів 
за хв, у німецькій 110 1 ЗО слів за хв).

I I I .  11і еля т в кс т ов и й етап. Для цього етапу характерним, є ви�
конання низки вправ, інших видів мовленнєвої діяльності (чи�

тання, письма) па основі прослуханого тексту. Також па цьому 
етапі триває контрол ь прослуханого.

Важливого значення на етапі формування навичок і вмінь 
аудіювання набуває систематичний контроль рівня розуміння 
почутого повідомлення, який здійснюється вербальним і невер- 
бальним способами.

До невербальных способів контролю розуміння почутого мов�
лені і єв ого п о ві дом л єн 11 я і іа л ежать:

~ виконання дій;
— контроль з використанням цифр;

контроль за допомогою сигнальних та облікових карток;
— вибір пунктів плану тексту;
— добір малюнків тощо.
Вербальні способи поділяють на:

відповіді на запитання;
— переклад окремих слів, словосполучень, речень;
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•  Вправи, що спрямовані на формування фонетичних навичок 
аудіювання

Мета : навчити учнів розрізняти звуки |/;|, [/1.

Завдання . Послухайте і плесніть у долоні, коли ночуєте довгий 

звук [/;].
Прийом . Аудіювання слів з указаними звуками, визначення відпо�

відного звука через плескання в долоні.

Слова для  аудіювання : аміл, it eat, li p leap, heat hit, mill  

meal, weal — will , etc.; нім. ist — isst, Staat — Stadt, lernen — lehren usw.

•  Вправи на розвиток інтонаційного слуху

Такі вправи привчають учнів розрізняти інтонацію в реченнях.

Мета : навчити учнів розрізняти інтонацію в питальних і розповід�

них реченнях у теперішньому часі.

Завдання . Прослухайте фрази і визначте, чи однакова в них інтона�

ція. Підніміть руку, якщо ви вважаєте що інтонація в словах однакова.

Прийом . Аудіювання речень з різною інтонацією і визначення вка�

заної інтонації підииттям руки.

Речення  для  аудіювання :

англ. Do you wash yourself with cold water? / 1 usually wash my face with 

warm water.

D o you like to read fantastic hooks? / 1 like to read fiction.

Does my fr iend li ve not fa r  from me? /  My fr iend lives far  fr om me;

him. Wäschst du dein Gesicht kalt?/Ich wasche mein Gesicht immer wann.

Liest; du Märchenbücher gern? / Ich lese Märchen gern.

• Вправи, що спрямовані на формування лексичних навичок 
аудіювання

Мета :  перевірити лексичні навички аудіювання слів з теми «Зов�

нішність».

Завдання . Прослухайте слова і покажіть частини тіла, які я на�

зиваю.

Прийом . Аудіювання слів з теми.

Слова для аудіювання : англ. head, nose, lips, ear. mouth, cheeks, ann, 

hand, leg, etc.; нім. der Mund, die Nase, das Gesicht, die Augen, die Ohren, 

das Haar, die Lippen, der Arnu der Fuß usw.
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I I I група вправ спрямована па навчання об ’єднувати засвоєні 
діалогічні єдності в мікродіалоги, застосовуючи при цьому ре�

цептивно-продуктивні комунікативні вправи нижчого рівня з ви�
користанням штучно створених вербальних опор.

Традиційно виділяють три основні види опор:

1) мікродіалог — підстановча таблиця;
2) структурно-мовленнєва схема мікродіалогу;
3) функціональна схема.
За допомогою опор учні долають труднощі, які можуть ви�

никнути під час з ’єднання. Вибираючи опори, пеодхідно врахо�
вувати рівень підготовки класу в цілому та окремих учнівських 
пар.

Не зайвим перед виконанням, вправ цієї групи запропонувати 
учням прослухати мікродіалоги-зразки.

Наприклад.
Англ. Pupil 1: Look here, Betty, let’s go to the theatre on Saturday. I like 

ballet. And what about you?
Pupil  2:1 like ballet, too.
Pupil  1: Then, let’s go to the Opera and Ballet House.
Pupil  2: OK.

Нім. Lehrer 1: Peter, gehen wir ins Theater am Samstag. Ich habe Balett 
gern. Und du?
Lehrer 2: Ich habe Balett auch gern.
Lehrer 1: Gut. Dann gehen wir ins Operhaus.
Lehrer 2: Gut.

I V група вправ повинна навчити учнів самостійно складати 
діалоги різних типів на основі запропонованих їм комунікатив�

них ситуацій. Це рецептивно-продуктивні комунікативні 
(вищого рівня) уміння. При виконанні таких вправ учням да�
ються виключно природні опори, а саме: театральні чи концертні 
афіші, розклади, руху потягів, літаків, автобусів, пароплавів 

тощо, карти-схеми міст/селищ , географічні карти, слайди, ма�
люнки тощо.

Продуктом мовлення учнів є діалог визначеного функціо�
нального тину, який складається з двох або трьох мікродіалогів.
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Класифікація монологічних висловлювань. Традиційно мо�

нологічні висловлювання класифікують за кількома озпками: 
за характером логіко-синтаксичиих зв ’язків;

— за характером суспільного впливу.
За характером логіко-сннтаксичних зв’язків розрізняють:
а) монолог-опис -- констатуючий тип монологічного вислов�

лювання, мовленнєвим завданням якого є описати природу, місто / 
село, зовнішність, використовуючи слова і словосполучення, які 
означають якості (добрий—злий, довгай— короткий, високий— 
низький тощо). Для такого виду монологу характерні синтак�
сичні особлнвісті як-от: часте використання простих і складно�
сурядних речень з переліково-приєднувальним і послідовно- 
приєднувальним зв’язком, граматичних структур зі зворотом: 

англ. there is (there are), нім. das ist (das sind), видо-часових форм: 
англ. Present Continuous, Present Indefinite, Past Indefinite, нім. 
Prasens, Imperfekt. Реальність того, що відбувається, в описі пере�

дається дійсним способом;
б ) монолог-розповідь як динамічній тип монологічного ви�

словлювання передає розвиток подій, пригод, дій або станів. За 
допомогою цього монологу можна розповісти про себе, свого 
друга, школу тощо, висловивши при цьому свою думку або давши 
оцінку. Різновидами монологу-розповіді є монолог-оповідь та мо�

нолог - повідомлення.
Для передачі часової послідовності подій у таких монологах 

використовуються прості і складнопідрядні речення з підряд�
ними часу та такі видо-часові форми дієслова: англ. Future Inde�

finite (розповідь про майбутні події), Present. Indefinite (розповідь 
про теперішні події), Past Indefinite, Past Perfect (розповідь про 
минуле); нім. Prasens (розповідь про теперішні та майбутні події), 
Imperfekt. Plusquatnperfekt (розповідь про минуле); сполучники, 
сполучникові прислівники та адвербіалії: англ. when, since, one 
day, then, the other day, in the afternoon, yesterday, fi rst, after that: 
цім. wenn, als, einmal, jeden Tag, am Morgen, am Mittag, am Abend, 

gestem, dann;
в) монолог-роздум /  міркування /  переконання спирається на 

умовивід як процес мислення, у ході якого на грунті вихідного 
судження робиться висновок з ме тою переконання співрозмов�

ника в чомусь, наведення доказів за чи проти певної дії / фактів,
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НАВЧАННЯ  ІНШОМОВНОГО  ЧИТАННЯ

Сутність читання та його психофізіологічні механізми. 
Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб 
спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мов�
леннєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом ін�
шомовної комунікації, яким учні початкової школи мають ово�

лодіти згідно з вимогами чиниої програми та Державного 
стандарту з іноземних мов.

Читання с рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який 
включає техніку читання і розуміння того, що читається, й нале�
жить до писемного мовлення. У зв ’язку з цим виділяють змісто�
вий та процесуальний аспекти діяльності читця. Змістовий ас�
пект читання залежить від процесуального і полягає в досягненні 
розуміння інформації, яка сприймається читцем, завдяки деко�
дуванню графічних знаків та смислових зв’язків тексту

Як і аудіювання, читання базується на розпізнаванні мовних 
одиниць письмового тексту. Залежно від міцності засвоєння мов�
ного матеріалу та рівня сформованості механізмів зорового 
сприймання процес розпізнавання може здійснюватися швидко 
і безпосередньо або в уповільненому темпі з елементами прига�
дування.

Розрізняють два основних рівні розуміння тексту: рівень зна�
чення і рівень смислу / змісту (хоча кожен з них ще включає но 
кілька проміжних рівнів). Перший пов’язаний із встановленням 
значень сприйнятих мовних одиниць та їх безпосередніх зв’яз�
ків, другий з розумінням змісту тексту як цілісної мовної оди�

ниці. У  зв’язку з цим навички та вміння, які забезпечують розу�
міння тексту, умовно поділяють на дві групи, хоча процеси 
сприймання та осмислення відбуваються одночасно.

Перша група — це павички, які пов’язані з технічним аспектом 
читання. Вони забезпечують безпосередній акт сприймання гра�
фічних знаків та співвіднесення їх з відповідними значеннями. 
Друга група це вміння, які забезпечують смисловий аспект чи�
тання: встановлення смислових зв’язків між мовними одиницями 
тексту досягнення розуміння змісту замислу автора, тобто розу�
міння тексту як завершеного мовленнєвого твору. Щоб досягти 
такого рівня розуміння, павички техніки читання мають бути гра-
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пично автоматизованими, завдяки чому увага читця повністю зо�
середжується на смисловій переробці тексту:

У  процесі навчання іноземної мови в початковій школі необ�
хідно сформувати уміння читання на комунікативно достатньому 
рівні, з тим щоб учні могли: а) розуміти основний зміст несклад�
них автентичних текстів та б ) досягти повного розуміння склад�
ніших за змістом і структурою текстів різних жанрів: суспільно- 
політичних, науково-популярних, художніх (адаптованих). Учнів 
потрібно навчити користуватися двомовними словниками та різ�

ними довідковими матеріалами.
Так, на початковому ступені (1—4 кл.) основним завданням є 

розвиток навичок техніки читання уголос і мовчки та досягнення 
швидкості читання, яка становить 300 друк, знаків/хв. Це вклю�
чає роботу з укріплення асоціацій між буквами та звуками, фор�
мування зорово-графічних та слухово-моторних зв’язків, які 
сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню значень слів: роз�
ширення поля читання, синтагматичного членування речень та 
встановлення смислових зв’язків між компонентами речення і ці�
лими реченнями тексту; розуміння змісту навчальних текстів, що 
побудовані на засвоєному матеріалі. У  зв’язку з цим розуміння 
змісту прочитаного можливе без мовного чи смислового аналізу

Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється 
цілою низкою об ’єктивних та суб ’єктивних факторів. Насампе�
ред учитель повинен враховувати об ’єктивні труднощі орфогра�
фічної системи виучуваної мови, які склалися історично. Най�
більш характерними з них є такі: кількісна неадекватність між 
буквами та звуками у слові, тобто між графічним та звуковим об�

разом слова, наприклад, наявність діакритичних знаків, передача 
одного і того ж звука різними буквами та буквосиолучеінгями.

Цей перелік технічних труднощів читання далеко неповний, 
його можна продовжити.

Окрім суто технічних / графічних труднощів читання, які учні 
мають подолати на початковому ступені навчання, доцільно на�
звати і деякі мовні труднощі текстів, які у свою чергу можуть 
спричиняти перешкоди для правильного розуміння змісту. 
Назвемо деякі з них:

— наявність багатозначних та конвертованих слів;
— непрямий порядок слів (інверсія);
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Зріле читання передбачає досконалу техніку читання. Це оз�
начає блискавичне асоціювання графічних образів слів, слово�
сполучень з їх звучанням, правильний поділ тексту в процесі чи�
тання на мовні такти, тобто на групи слів, зв’язані у вимові, точне 
ритмомелодійне оформлення. Тому читання вголос ми виділяємо 
як окремий вид роботи, що його використовує вчитель у різних 
дозах па всіх етапах навчання. Воно створює підґрунтя для чи�

тання мовчки. Останній вид читання характеризується відсут�
ністю зовнішнього озвучення, швидкістю сприймання змісту тек�
сту. Розвиток уміння читати мовчки і є основною метою навчання 
читання в школі.

Перехід до навчання читання -  дуже відповідальний етап у 
роботі вчителя. Нерідко початок навчання читання характеризу�
ється ослабленням уваги до усних вправ, у результаті чого учні 
втрачають до певної міри ті вміння і навички, які були прищеп�
лені їм під час вступного курсу добуквариого періоду.

Одним із важливих завдань початкового періоду навчання чи�

тання є оволодіння вимовою. Здійснювати цю мету можна різ�
ними способами. Один із них — це імітативне засвоєння вимови 
цілих слів, які учень повторює за вчителем. Проте цей спосіб не 
може забезпечити всім учням потрібний мінімум фонетичних на�
вичок, а також не готує їх до навчання читання. Щоб техніка чи�
тання розвивалась на підготовленому грунті і створювались міцні 
навички, учневі треба вміти розчленовувати слова на звуки, 
склади, асоціювати окремі букви, буквосполучення, склади з від�
повідними звуками, звукосполученнями, а це потребує аналі- 
тико-синтетичного підходу до вивчення вимови та графічних об�

разів іншомовних слів.
Отже, усне засвоєння мовного матеріалу на початковому етапі 

навчання обов’язково повинно включати елементи фонетичного 
аналізу слів. Пізніше, але також у межах вступного курсу, почи�

нається робота із засвоєння букв.
Розглянемо один із шляхів ознайомлення учнів з буквами. 

Учитель вводить окремі букви так, як він це робить з новими 
словами. Учні бачать букви на окремих картках і сприймають 
їхні назви, які вчитель вимовляє, демонструючи картки. Крім 
повторення учнями назв букв, доцільно організувати такі 

вправи.
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Навчання читання іноземною мовою у початковій школі пе�

редбачає знання учнями назв .іноземних букв та порядку їх роз�

міщення в алфавіті. Якщо учні не знають назв букв, то їм важко 

буде засвоювати орфографію слів, правила читання, письма, а 

вчитель не зможе організувати виправлення помилок у словах та 

написаному на дошці, пояснити або проконтролювати знання 

правил читання, письма. Незнання алфавітного порядку букв 

дуже утруднює ефективне користування словником багато 

часу витрачається, на відшукування потрібних слів.

Звичайно, знання алфавіту, тобто вміння назвати всі букви в 

алфавітній послідовності не є завданням перших кроків роботи. 

Він є завершальним у процесі засвоєння букв. Тут не треба по�

спішати, але разом з тим не можна вважати, що знання алфавіту 

не обов ’язкове.

Щоб поступово привчати учнів до порядку слів в алфавіті, 

доцільно використати такий спосіб, описаний у методичній л і�

тературі.
Починаючи знайомити учнів з буквами, учитель повідомляє, 

що їх —■ 26, і пропонує учням накреслити в зошитах таку схему. 

(Аналогічна робота з німецьким алфавітом.)

1 2 3 і 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Схема 1

Як видно зі схеми, кількість клітинок дорівнює кількості букв 

алфавіту (напр. англ.). Коли учень починає роботу над буквою, 

вій вписує її у відповідну клітинку. Таким чином учні дістають 

конкретне уявлення про обсяг свого завдання в плані засвоєння 

алфавіту й про місце в ньому вивчених букв. Процедура впису�

вання кожної літери звичайно зацікавлює учнів і викликає ба�

жання швидше заповнити всю таблицю. Час від часу вчитель про�

понує учням подивитися на схему і відповісти на такі запитання: 

скільки букв вони повинні вивчити і скільки вони вже знають?
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ковим зв ’язком, вживання абстрактної лексики, недопущення 

скорочених форм, розмовних кліше та еліпсів.

Такі особливості писемного мовлення роблять цей вид мов�

леннєвої діяльності більш  складним, ніж говоріння. Але водно�

час перше має свої переваги у навчальному плані.

Писемне мовлення супроводжується проговорюванням у 

внутрішньому мовленні, тобто факт усного випередження має ве�

лике значення для методики. Швидкість написання менша за 

швидкість вимови, тому фіксація думок у письмовій формі від�

стає від внутрішнього проговорювання. Це створює сприятливі 

передумови для більш  ретельного обмірковування мовного 

оформлення висловлювання.

На відміну від мовця, той, хто пише, майже не обмеженні! у 

часі і може грунтовніше продумати, спланувати своє повідом�

лення та дібрати кращі слова, влучніші вирази. Головне, він має 

можливість повернутися до написаного багато разів, у будь-який 

час і на будь-якому етапі породження висловлювання, проконт�

ролювати його зміст і форму, відповідність мовних засобів не 

лише мовним нормам, але й своєму наміру скористатися довід�

ковою літературою і, в разі потреби, виправити помилки.

Необмеженість у часі і просторі - п’ята особл ивість писемного 

мовлення. Вона дозволяє усвідомити і вдосконалити всі операції, 

що пов ’язані з висловлюванням власних та чужих думок, автома�

тизувати набуті павички мовлення, відшліфувати відчуття мови і, 

зрештою, підвищити й рівень володіння усним мовленням.

Усі названі особливості писемного мовлення відрізняють його 

від іншого продуктивного виду мовленнєвої діяльності гово�

ріння.
Навчання письма включає роботу над технікою письма (гра�

фіка, орфографія, пунктуація), а також над письмовим вира�

ження думок мовою, що вивчається (продукт письмового МОВ “ 

лепия ).

Графіка являє собою сукупність основних накреслювальних 

засобів (букв, буквосполучень та діакритичних знаків) для пере�

дачі на письмі звуків та звукосполучень певної мови.

Писемне мовлення заздалегідь формується в думці й перед�

бачає значну кількість розумових дій та операцій. Процес по�

чинається із внутрішнього мовлення зі складання програми
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1. Загалі)!ній (оціночний) загальнії оцінка навчально-вихов�
ної функції уроку, яка характеризує освітню, виховну та розви- 
вальну ме ту і надає оцінку їх реалізації.

2. Структурний (поетапний) - виявлення і оцінка доміную�
чих елементів уроку їх доцільність, яка забезпечує розвиток піз�
навальних здібностей учнів.

3. Системний аналіз уроку як цілісної системи реалізації 
завдань уроку зміст і види учбової діяльності учнів за наступ�
ними характеристиками: рівень засвоєння учнями знань і видів 
розумової діяльності, реалізація дидактичних принципів і ре�
зультативності уроку, розвиток учнів.

4. Структурно-часовий — оцінка використання часу уроку що 
відводиться па кожний ііого етап.

5. Комбінований оцінка загальної дидактичної мети уроку і 
ііого структурних елементів.

6. Психологічний вивчення виконання психологічних вимог 
до уроку.

7. Дидактичний — аналіз загальних дидактичних категорій 
як реалізація принципів дидактики, добір методів, прийомів на�
вчання учнів, дидактична обробка навчального матеріалу, пе�
дагогічне управління  самостійною  пізнавальною  діяльністю 
уч н ів .

8. Аспектний -  детальне вивчення і оцінка уроку або його 
мети під певним кутом зору. Серед основних аспектів слід виді�
лити такі як: мета, структура, організація та зміст уроку, діяль�
ність вчителя і учнів на уроці, домашнє завдання, санітарно- 
гігієнічні вимоги до уроку, психологічний аспект уроку.

Загальний аналіз уроку іноземної мови починається зі зна�
йомства з навчальною програмою предмета, фактичним матеріа�
лом цього уроку та методикою ііого проведення, з додатковими 
матеріалами, які можуть бути використані, з видами робіт учнів, 
а також виявлення загального рівня сформованих навичок учнів 
та рівня знань з предмета. Далі складається схема спостереження, 
яка забезпечує чітку, послідовну фіксацію ходу уроку з його на�
ступним аналізом.

Компонети аналізу уроку іноземної мови

•  Загальні відомості — школа, клас, дата проведення уроку, 
тема уроку, мета.
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5. Використання наочності, ТЗІ І, дидактичних матеріалів.
6. Ефективність вибраних методі її, прийомів, технологій.
7. Раціональність співвідношення тренувальних і мовленнє�

вих вправ.
8. Володіння аудиторією: встановлення суб ’єкт—суб ’єктних 

відносин па уроці.
9. Комунікативна спрямованість та стиль викладу.
10. Формування умінь самостійної роботи учнів.
11. Мовленнєва довершеність.
12. Облік і контроль знань.
13. Об 'єктивність та мотиваційний потенціал виставлених 

учителем оцінок.
14. Результативність діяльності зворотного зв ’язку.
Аналізуючи цілеспрямованість уроку, необхідно:
1) визначити тему уроку місце уроку в ситуативно-тематич�

ному ц и к л і ,  тип уроку;
2) назвати мету уроку: практичну, загальноосвітню, розви- 

вальну, виховну;
3) встановити відповідність поставлених цілей місцю уроку в 

ситуативно-тематичному циклі та типу уроку;
4) прокоментувати навчально-методичне забезпечення уроку 

загалом, його відповідність темі і цілям уроку віковим особли�
востям' учнів.

А налізуючи структуру уроку іноземної мови, необхідно:
— назвати етани уроку в їх послідовності, доцільність виділе�

ного часу па етап;
— встановити відповідність прийомів навчання па кожному 

етапі основним цілям уроку;
— оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мов�

леннєвих вправ на кожному з етапів;
— назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались 

па кожному етані, оцінити їх доцільність та ефективність;
— визначити практичну, розвивальпу, освітню, виховну цін�

ність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність ві�
ковим інтересам учнів.

У  ході аналізу домашнього завдання необхідно вказати:
— місце етапу «домашнє завдання» в структурі уроку необ�

хідність його обґрунтування та своєчасного пред явлення;
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за охопленням учнів (фронтальний, груповий, парний, ін�

дивідуальний);
за характером оформлення відповідей (усний: бесіда, роз�

повідь учня, читання тексту тощо; письмовий: самостійна і конт�

рольна роботи, твір, переказ, диктант, графічне завдання, тест 

тощо);
за використанням рідної мови (одномовпий, двомовний); 

за способом організації (контролі):]  боку вчителя; контроль 

збоку  учня взаємоконтроль, самоконтроль, самокорекція);

за використанням наочності, ТЗН  (з використанням та без 

використання наочності, ТЗН ) .

Контроль говоріння на початковому етані навчання прово�

диться, як правило, в усній ([юрмі. Об'єктом контролю у говорінні 

є рівень сформовапості мовленнєвих павичок і умінь, необхідних 

учням для усного діалогічного і монологічного мовлення. У  про�

цесі контролю перевіряються вміння молодших учнів складати, 

розігрувати діалог і будувати усний переказ чи твір.

При перевірці навички говоріння вчитель повинен врахову�

вати ступінь самостійності молодших школярів та ступінь своєї 
допомоги їм. Учням, які досягли початкового, середнього, до�

статнього рівнів, учитель пропонує різноманітні допоміжні ма�

теріали (роздавальний матеріал у вигляді малюнків та карток, що 

містять сполучення слів, окремі речення, фрагменти діалогу, план 
висловлювання тощо). Учні, які досягли високого рівня, викону�

ють запропоновані завдання самостійно. При цьому для усного 

переказу вчитель початкової школи використовує невеликі твори 

чи фрагменти з них, переважно ті, які опрацьовувались на попе�

редніх уроках іноземної мови.

Контроль аудіювання може бути усним або письмовим, ін�

дивідуальним або фронтальним, одиомовним або двомовним, з 

використанням наочності, ТЗН . Об ’єктом контролю в аудіюванні 

є рівень сформовапості мовленнєвих навичок і вмінь ігри сприй�

манні незнайомого іншомовного художнього тексту на слух. У  

процесі контролю перевіряються вміння школярів розуміти на 

слух монологічне мовлення соціально-побутової та соціально- 

культурної тематики; вміння розуміти на слух діалогічне мов�

лення; володіння мовним і мовленнєвим матеріалом, що дає 

дітям можливість адекватно сприймати чуже мовлення. Розу-
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Якісні та кількіс ні показники володіння молодшими учнями 

іншомовним спілкуванням у різних видах мовленнєвої діяль�

ності слугують критс/тіми оцінювання їх відповідей, отриманих 

під час проведення контролю. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень з іноземної мови дають можливість урахувати ступінь 

складності оволодіння іноземною мовою й рівень початкової під�

готовки учнів з цього предмета.

Відповідно до критеріїв можна виділити чотири інтегровані 

рівні навчальних досягнень з іноземної мови. Інтегрованим рівням 

відповідає 12-бальна шкала оцінок у такому співвідношенні: по�

чатковий — 1 — 3 бали; середній — 4—6 балів; достатній — 7—9 балів; 

високий — 10—12 балів. Зазначені рівні навчальних досягнень 

молодших школярів оцінюються вербально в 1 2 кл., за 12-баль-

ною шкалою оцінок в 3 4 кл.
Для здійснення контролю передбачено використання вчите�

лем різноманітних засобів означеного структурного компонента 

системи навчання іноземної мови у початковій школі. Засобами 
контролю є спеціально розроблені самим учил елем або авторами 

НМК , за яким навчаються учні, традиційні контрольні завдання, 

які містять інструкцію щодо їх виконання, а також мовний і мов�

леннєвий матеріал, засвоєння якого перевіряється па певному 

етапі навчання. Необхідною  умовою в підготовці таких конт�

рольних завдань є те, що інструкція повинна спонукати учнів до 

реалізації саме тих мовленнєвих павичок і вмінь, які підлягають 

контролю, а мовний і мовленнєвий матеріал контрольних завдань 

має охоплювати увесь той матеріал, засвоєння якого перевіря�

ється.

Засобами контролю у початковій школі можуть бути і розда�

вальний матеріал у вигляді карток, що містять завдання, план ви�

словлювання тощо, фонограми, відеограми та тести.

Відмінність тестових завдань від традиційних контрольних 

полягає в тому, що вопи передбачають оцінювання шляхом по�

рівняння відповідей учнів з ключем і використанням спеціальної 

шкали оцінок, що гарантує більшу об'єктивність і незалежність 

від можливого суб ’єктивізму вчителя. Тестування є ефективним 

засобом організації контролю у навчанні іноземної мови, ос�

кільки стандартна форма завдань забезпечує оперативність у ро�

боті й легкість підрахунку результатів (мінімальні витрати часу
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па практиці; розширення загальноосвітнього світогляду учнів, 
формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і на�
вичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, 
виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та на�
хилів; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах 
виховання.

Головна особливість позакласного педагогічного процесу по�
лягає в тому, що він будується па взаємній співтворчості педа�
гогів і дітей, на їхній дружбі й духовній спільності, визнаній са�
мостійності особистості дитини, на взаємоповазі та взаємній 
зацікавленості у суспільному успіхові в результаті діяльності.

Позакласний педагогічний процес - явище більш виховне, 
аніж дидактичне, бо основною його характеристикою є не піз�
нання, а духовні стосунки. Цей процес за своєю природою схожий 
на розв’язання важливих життєвих ситуацій, які стимулюють сві�
доме й активне бажання самовдосконалюватися й оновлюватися. 
Якщо таке прагнення стає невід'ємною рисою особистості, то це 
і є найвагоміший результат позакласного виховання, бо схиль�

ність дитини до оновлення має сильну енергію. Отже, позаклас- 
иий педагогічний процес не молена ототожнювати з навчанням. 
Перед ним не ставиться завдання опрацьовувати державний 
стандарт загальної освіти.

Позакласна робота з іноземної мови -  це організована на до- 
бровільних засадах діяльність учнів, спрямована па розширення 
й поглиблення їхніх знань, умінь і павичок, розвиток самостій�
ності, творчих здібностей, інтересу до її вивчення. Ця діяльність 
базується на інтересі й бажанні дітей її виконувати, тому вона 
необов'язкова для всіх учнів класу, хоча складає невід’ємну час�
тину навчально-виховного процесу навчання іноземної мови, 
складного процесу впливу на свідомість та поведінку молодших 
школярів, поглиблення та розширення їхніх знань і навичок з 
виучуваної мови, усієї діяльності вчителя у поєднанні з різно�
бічною діяльністю учнів. Позакласна робота з іноземної мови 
грунтується на добровільній ініціативі й активності молодших 
школярів. Зміст її виходить за межі шкільної програми. Поза�
класна робота має бути цікавою для учнів, задовольняти їхні ін�
тереси й запити. Вона базується на володінні учнями навичками 
та вміннями, набутими па уроках, тому дуже важливим є те, щоб
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Індивідуальні завдання з певної теми викопуються безпосе�
редньо на заняттях (короткочасні спостереження, досліди, 
практичні роботи, діяльність із засобами наочності). Вони бу�
вають також випереджувальними або викопуються після про�
ведення заняття і розраховані на тривалий час. Ефективність 
виконання довготривалих завдань залежить від осмислення 
школярами мети останніх, оволодіння прийомами виконання 
дій у необхідній послідовності. Тому, поставивши завдання, 
варто одразу ж актуалізувати опорні знання та вміння, за по�
треби продемонструвати учням зразок виконання окремих дій 
або діяльності в цілому, організувати роботу дітей (із різним 
рівнем самостійності), яка спрямовується на пошук нових спо�
собів діяльності. Така робота має бути систематичною і спря�
мованою не лише на проведення бесід з конкретного приводу, а 
й наперед продуманих профілактичних розмов та інших захо�
дів з вихованцями.

В індивідуальній виховній роботі осмислюють і визначають 
термін педагогічного впливу, розрахований на отримання очіку�
ваних результатів негайно чн внаслідок тривалої дії на особис�
тість. В одних випадках реагують па вчинок одразу, в інших -- де�

тально аналізують його й лише тоді вирішують, яких заходів 
виховного впливу вжити.

Методика індивідуального виховного впливу залежить від ін�

дивідуальних особливостей учня і його психологічного етапу, 
темпераменту. У  кожному конкретному випадку слід створити 
педагогічну ситуацію, яка б сприяла формуванню позитивних 
якостей чи усуненню негативних, індивідуальний виховний 
вплив здійснюють через безпосередню дію педагога на особис�
тість учня або через колектив. Ці способи взаємопов’язані, взає�
модоповнюють один одного. Безпосередній виховний вплив на 
дитину педагог здійснює наодинці з нею або в присутності учнів, 
батьків, педагогів (що може посили ти його). Проте, варто зазна�
чити, що зловживати цим не слід, оскільки страждає почуття гід�
ності дитини.

В опосередкованому впливі на вихованця між ним і педаго�
гом з ’являється нова ланка — колектив. Вплив останнього може 
бути відкритим (учитель відкрито ставить перед класом зав�
дання впливу на конкретного учня) або прихованим (завдання
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Дуже важлива змістовна основа груп позакласпої роботи па 
сучасному етані. Під час її визначення потрібно відштовхуватися 
від «зон актуального розвитку», тобто від реальних знань, умінь 
та павичок учнів іноземної мови та їх загальноосвітнього рівня, і 
йти до «зони найближчого розвитку», тобто запропонувати зміст 
із деяким випередженням того, чим потрібно володіти. Під час 
створення гуртків ураховуються інтереси учнів і, звичайно, мож�
ливості та смаки вчителя, оскільки без цього практично немож�
ливо керувати гуртком.

Етапи та складові позакласного заходу. Успіх позакласних 
виховних заходів залежить від їх підготовки. Тому кожен з них 
слід перш за все методично розроби ти, спланувати роботу з про�
ведення так, як планується заняття. Підготовку слід починати з 
визначення освітньо-виховних цілей і завдань заходу, педагогіч�
но! доцільності його проведення, актуальності та вмотивованості 
вибору теми, відповідності віковим особливостям, запитам та Ін�
тересам певного колективу. Слід встановити зв’язок між цим за�
ходом та іншими, що в сукупності складає систему діяльності з 
виховання школярів. Там, де така система існує, виховний захід 
є розвитком або продовженням попередньої роботи й разом з тим 

початком наступної. У  цьому, насамперед, проявляється компл�
ексний підхід до виховання.

Центральне місце в підготовці виховного заходу займає добір 
матеріалу. Ця попередня робота часом є найбільш важливою 
щодо виховпня та навчання. Орг анізація підготовки заходу з іно�
земної мови є важливим елементом. Педагог керує цією роботою, 
розподіляє доручення, допомагає їх виконувати, контролює.
І якщо він спиратиметься на ініціативу учнів, то це сприятиме 
формуванню в них організаційних навичок і вмінь, самостійності 
прийняття рішень і відповідальності. Завершується підготовка 
заходу складанням плану (у  вигляді конспекту, сценарію). У  сце�
нарії мають бути наведені цілі і завдання заходу, тема, зміст і 
форми проведення, хід та підбиття підсумків. Композиція про�

ведення виховного заходу визначається змістом роботи, рівнем 
підготовки керівника та учасників.

Для збереження інтересу іі уваги учнів необхідно, щоб вихов�
ний захід з іноземної мови проводився організовано, динамічно. 

Багато залежить від ведучого, його підготовленості, ерудиції,
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0
0,о,о — wiederholt das so:
Die Oma und der Opa,
Der Hof und auch das Sofa.
U
U,u,u, -- Bruder, Schule, du,
Kugelsch reiber, Sch u h,
Blumen, rufen,zu.
V
Viele, viele Veilchen 
Finde ich im Wald.
W
Wer, was, wie, wo, 
zwei oder zwo.
Z
In den Zoo gehen wir,
Viele Tiere sehen hier- 
Affe, Zebra, Elefant.
Hier ist sehr interessant.

ABC. Молодці! Я бачу, що ви знаєте багато віршиків. А чи 
знаєте ви якісь пісні німецькою мовою?

(Звучить пісенька “ Guten Tag, Guten Tag sagen alle Kinder”.) 

ABC. Молодці!
А знаєте, у моїй країні є дуже багато цікавого: німецький ал�

фавіт, числівники, слова, вирази, граматичні правила та ще ба- 
гато-багато всього. Скажіть-но мені, будь ласка, а чого ви вже на�
вчилися на уроках німецької мови? (Діти відповідають.) От які 
ви розумники!

А давайте влаштуємо змагання і дізнаємось, хто краще вивчав 
німецьку мову в цьому році. Розділіться на 2 команди: команда... 

та команда...

( Prinzessin ABC дає командам завдання, які вони викопують, 
змагаючись між собою).

1 конкурс. «Хто  швидше збере алфавіт?*  (для перевірки ви�

конується пісня “ABC-Lied" )

999









педагогічні технології як певну систему організації і управління 
педагогічним процесом. Педагогічні технології допомагаю ть від�
повісти на традиційні запитання: як краще вчити і виховувати 
дітей? Як зробити їх навчання цікавим і корисним, наближеним 
до їхнього досвіду?
Педагогічна технологія — це науково обгрунтована системна 

модель діяльності вчителя, яка містить опис алгоритму його дій 
з розв’язання певної навчально-виховної проблеми.

Структура педагогічної технології складається з трьох частин:
1) концептуальної;
2) змістовної;
3) процесуальної.
Концептуальна частина технології це короткий опис ідей, 

гіпотез, принципів, які сприяють її розумінню, трактовці. її побу�
дови, вияву керівних (головних) ідей.

Концептуальну основу технології складають філософські, 
психолого-педагогічні ідеї, гіпотези, які висту пають у різних кон�
цепціях, результати передового педагогічного досвіду, досвід ми�
нулих {хжів, етноиедагогіка.

Змістовна частина технології втишає мету навчання і вихо�

вання, на розвиток яких вона спрямована, а саме:
а) знання, уміння, навички;
б ) способи розумових дій (порівняння, аналіз, синтез, абстра�

гування, індукція, дедукція, рефлексія; предметно-дієві, наочно- 

образні);
в) механізми самоврядування особистості (потреби, спрямо�

ваність, Я-концепція);
г) сфера формування естетичних і моральних якостей осо�

бистості (почуття краси, свободи, гідності, відповідальності, до�

броти тощо).
У процесуальній частині визначається технологічний процес, 

а саме: організація навчально-освітньої роботи; методи і форми 
діяльності учнів і вчителя; етапи навчально-виховного процесу, 
його планування, корекція, регламент; категорія учнів, па яку 
розрахована технологія, витрати часу на навчання.

Аби зробити правильний вибір педагогічної технології, необ�
хідно провести експертизу Ті структури на предме т можливості 
використання в конкретних умовах педагогічної діяльності.
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Остання гра — лабіринт, у якому дітям пропонується зробити 
правильний вибір предметів за певний час. Програма є другою в 
системі програм «Англійська для дітей».

«Клиффорд учится читать по-аншійски» — трирівпева про�
грама, що може стати корисною в навчанні читання па початко�
вому етапі. Під час мандрівки незнайомим островом користувача 
супроводжують головні дійові особи — дівчинка Ліза та її собака 
Кліффорд. Програма побудована з максимальним використанням 
ігрового елемента й містить у цілому дев’ять різновидів ігор, серед 
яких: «Спіймай літеру», «Сортування слів», «Додавання пропу�
щених літер», «Написання слів» тощо. На початку курсу вивча�
ються букви, буквосполучешш та слова, що їх містять (певними 
блоками). Яскрава анімація допоможе дитині весело й корисно 
проводити час, вивчаючи іноземну мову та подорожуючи мальов�
ничим островом. До переваг курсу можна віднести різноманітність 
та широкий асортимент призів (за кожні 6 виконаних завдань 
учень отримує певний приз, якій він може розфарбувати: карти, 
плакати, пальчикові ляльки тощо). По закінченні всього рівня 
«видається» грамота! Програма розроблена компанією Scolastic, 
Inc. у 2001 р.

«Мышка Мия учит языки» — четверта гра із серії навчальних 
комп’ютерних програм, створених за мотивами всесвітньо відо�
мої казки про непосидючу мишку Мію. У  грі яскраво поєдну�
ються захоплюючий сюжет (потрібно розкрити таємницю ви�

крадення мами — Мімі) та грамотно дібраний навчальний матеріал. 
У  програмі використовується триступеневий метод навчання. На 
першому етані необхідно уважно слухати інструкції, що даються 
або Місто, або іншими персонажами. ІІа другому — використо�
вувати різні стратегії для ефективного розуміння лексики: кон�

текст, візуальні та звукові підказки. На третьому — виконати та 
завершити завдання. Графіка програми відповідає найкращим 
прикладам диспеївської мультиплікації. Програма містить три 
рівні складності й розрахована як на дітей, які тільки починають 
вивчати іноземну мову, так і на тих, хто вивчає її не перший рік. 
Дитина може сама визначити теми та складність уроків. На�
вчальний матеріал містить алфавіт, слова, які часто використо�
вуються в повсякденному житті, а також назви тварин, фруктів та 
овочів, професій, членів сім ’ї тошо. Курс пропонує протилежні за
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Завдяки музиці на уроці іноземної мови створюється сприят�
ливий психологічний клімат. На занятті з іноземних мов можуть 
бути присутні 15—20 учнів, які виявили інтерес до розучування 
та прослуховування пісень. У процесі організації співу вчитель 

з ’ясовує, хто із дітей відвідує музичну школу, має вдома музичний 
інструмент. Педагог пропонує прослухати запис пісень і з ’ясовує, 
які з них сподобалися і чому. Ці дані допоможуть учителеві іно�
земної мови початкової школи скласти подальший план роботи.

Методика застосування пісень полягає в тому, що після про�

слуховування пісні і перевірки її загального змісту розуміння, 
вчитель записує на дошці або проектує па екран слова з неї, по�
яснює значення незнайомих слів, граматичних явищ. Учні пере�
кладають тексти, прослуховують читання куплетів, проговорю�
ють за вчителем спочатку порядково, а потім по куплетах усю 
пісшо. Хорове вивчення поєднується з індивідуальною розроб�
кою мовних труднощів, при цьому необхідно прагнути виразного 
читання. На етапі, коли учні легко і без помилок починають від�
творювати текст, вчитель вмикає музику. Подальше розучування 
відбувається з музичним супроводом. Наприкінці пісня викону�
ється повністю.

На уроках іноземних мов учитель може використовувати й 
технічні засоби. Звукозапис пісні дасть дітям уявлення про пра�
вильне її виконання. З використанням магнітофона вихователь 
може організувати детальне доопрацювання виконання пісні. 
З ’ясовує, чи сподобалася дітям її мелодія, який взаємозв’язок між 
мелодією та словами, які почуття вона викликає, які ще пісні 
вони знають.

Враховуючи швидкість втомлюваності учнів, необхідно ви�
вчати нескладні, короткі веселі пісні, які супроводжуються діями, 
елементарними танцювальними рухами, ігровими моментами. 
Включення у неї навіть невеликих елементів інсценування ви�

кликає непідробний інтерес.
До розряду музичних і рухливих ігор належать так звані пісні- 

вправи або пісні-ігри, які можуть бути граматично чи лексично 
спрямованими. З одного боку, вони сприяють активізації емоцій 
і емоційної пам’яті учнів, а з іншого — включають необхідні для 
навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Для 
нісень-ігор характерна велика частота повторення граматичних
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Das Gespräch des Experimentators mit den Experimentsteilnehmern und den 
Lehrern vervollständigt den Verstand des Forschungsprozesses, bestimmt 
die Stärken und Schwächen des Forschungsprozesses. Während des 
Gesprächs kann der Forscher die Problemen bestimmen, die in die Forschung 
nicht enthalten sind, sondern die das Oesamtbild des Experiments erwei�

tern können.

в
Вивчення та узагальненні! позитивного досвіду роботи вчителів є 

також надзвичайно важливим методом дослідження, тому що 
майстри педагогічної праці нерідко знаходять прийоми та 
методичні рішення, використання яких значно підвищує ефек�
тивність навчального пронесу

Study and generalization of positive teaching experience is also a very im�

portant: research method because masters of teaching profession often find 
techniques and methodological solutions, use of which significantly inc�

reases the efficiency of the educational process.
Erlernung und Generalisierung der positiven Lehrerserfahrungen ist eine sehr 

wichtige Forschungsmethode, weil die Lehrersmeister bei der Arbeit oft 
Technik- und Methodelösungen finden, deren Benutzung die Bildung- 
sprozesseseffiktіv іtät sehr erhöht werden.

Виховна мета навчання іноземної мови передбачає формування за�
собами іноземної мови полікультурного світогляду учнів, від�
повідних ціннісних орієнтирів, толерантного ставлення до 
представників інших культурних та мовних уподобань, здат�
ності до діалогу культур, шанобливого ставлення до народу 
мова якого стала предметом вивчення.

The educational goal of a foreign language teaching involves forming of stu�

dents’ multicultural philosophy, appropriate values, tolerance towards 
representatives of other cultural and linguistic preferences, ability to con�

duct the dialogue of cultures, respect for the people whose language is 
the subject of study by means of a foreign language,

Das Erziehungsziel des Fremdsprachenunterrichts prägt multikulturelle Welt-  
anschaung, Wertsystem, Toleranz zu den Represäntarnen der anderen 
kulturellen und sprachlichen Vorzüge mit Hilfe der Fremdsprache, die 
Fähigkeit zur Dialogskultur, Respekt zum Volk, dessen Sprachcman lernt.

Власне мовленнєві вправи — вправи, що мають на меті закріплення 
та вдосконалення вмінь і навичок вживання іншомовних гра�
матичних явищ в усіх видах мовленнєвої діяльності.
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Probelehre ist die Forschung, die vor allem auf Kenntnisse und pädagogische 
Intuition des Lehrers begründet ist. Solcher Lehrer ist gleichzeitig ein Er�
forscher. In diesem Fall basiert der Lehrer auf seine Erfahrungen und 
macht Suchtarbeit ohne tiefe und lange Erforschungen des Problems, und 
bestätigt oder widerlegt seine zunächst gebildete Vermutung, die auf die 
Verbessern ng versei l і dei ner As pokte der Frem dsprachenerlernensprozess 
durchgeführt wird.

Програма з іноземної мови - це державний нормативний документ, 
розроблений на основі Державного стандарту початкової 
загальної освіти, яким повинен послуговуватись учитель по�
чаткової школи у роботі в конкретному класі. У програмі ви�
значається основний, напрям у навчанні іноземної мови: фор�
мулюються цілі та конкретні завдання щодо формування 
основних видів мовленнєвої діяльності, даються загальні ме�
тодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного 
процесу з іноземної мови, включаючи самостійну і позакласну 
роботу учнів початкового ступеня навчання.

Curriculum for English language development is a state regulatory document, 
worked out on the basis of the State standard of Primary Comprehension 
Education, which should be used by the Primary School teacher in his or 
her work in a particular class. The curriculum defines the main direction 
in teaching a foreign language: objectives and specific tasks concerning 
the formation of the main types of speech activity are formulated, general 
methodological guidelines for the organization of educational process 
in teaching a foreign language including independent and out-of-class ac�
tivities at the i nitial stage of training students are provided.

Programm für  Fremdsprachenunterricht ist ein staatlicher regulierungs- 
behörden Dokument, der auf den staatlichen Standard der Grundschule 
basiert, den der Grundschullehrer bei der Arbeit in einer bestimmten 
Klasse benutzen soll. Das Programm bestimmt die Erlernenhauptrichtung 
einer Fremdsprache. Man formuliert Ziele und konkrete Aufgaben der 
Sprechfähigkeiten, gibt allgemeine Richtungen für den p/tdagogischen 
Prozess im Fremdsprachenunterricht, auch bei der Selbstarbeit und 
außerschulischen Tätigkeit der Grundschüler.

Проектна технологія ґрунтується на ідеї моделювання різнома�
нітних соціальних ролей, які мають виконати учні у процесі 
вирішення завдань у ситуації реальної комунікації; тобто 
метод проекту передбачає вирішення учнем конкретної про�
блеми і для досягнення поставленої мети йому знадобиться

343



не лише володіння мовою, а й певний обсяг знань з інших 
предметів.

Project technology is based on the idea of modeling various social roles that 
students have to perform in the process of solving problems in the situa�
tion of real communication, that: is the method of project foresees the sol�
ving by a student a specific problem and for the achievement of the set 
purpose he will  need not only a good command of a language, but also 
a certain amount of knowledge of other subjects.

Das Projekttechnologie basiert auf der Modelli erungsidee der verschiedenen 
sozialen Rollen, die Schüler in den Prozess der Problemenlösung in der 
realen Kommunikationssituation ausführen sollen. Das Projekttechnolo�
gie bietet den Schülern ein bestimmtes Problem zu lösen, um das Ziel zu 
erreichen. Und dazu brauchen die Schüler nicht nur die Sprachkeimtnisse, 
sondern auch Kenntnisse in anderen Fächern.

Професійна компетентність учителя іноземної мови ~ це інтегро�
ване утворення його особистості, яке синтезує в собі необхідні 
компетентності (исихолого-иедагогічну, ліигводидактичну, 
особистісно-мотиваційну), взаємовплив яких сприяє ефек�
тивній педагогічній взаємодії у процесі формування іншомов�
ної комунікативної компетентності учнів.

Professional competence of a foreign language teacher is an integrat ed for�
mation of his personality, which synthesizes in itself required competen�
ces (psycho- pedagogical, linguo-didactic, personality-motivational), mu�
tual influence of which facili tates mutual effective pedagogical interaction 
in the process of the formation of students foreign language communica�
tive competence.

Fachliche Kompetenz der Fremdsprachenlehrer ist eine integrierte Eigensc�
haft seiner Persönlichkeit, die verschidenc erforderliche Kompetenzen 
(psychologische, pädagogische, sprachliche, didaktische, persönlichmoti�
vierte), deren gegenseitige Beeinfluß zur effektiven pädagogischen Zu�
sammenarbeit beim Förderungsprozess der kommunikativen Fremd�
sprachenkompetenz der Schüler führt, 

p
Репліка висловлювання різної протяжності (від слова до кількох 

фраз), межею якого є зміна співрозмовника, котре комуніка�
тивно, структурно й інтонаційно пов’язане з суміжними ви�
словлюваннями.

A  replica is a saying of various length (from a word to several ph rases), the bo�
undary of which is the change of interlocutor and communicative, struc�
turally and tonally associated with related sayings.
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