
ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Науковий журнал 

Випуск 21

Том 2

Видавничий дім
«Гельветика»
2020



Редакційна колегія:

Благун Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор
Пушкарьова Тамара Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор
Бочелюк Віталій Йосипович – доктор психологічних наук, професор
Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент
Терешкінас Артурас – доктор соціальних наук, професор (Каунас, Литва)
Пагута Мирослав Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент
Пермінова Владислава Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Кочарян Артур Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент
Віталія Гражієне – доктор педагогічних наук (Вільнюс, Литва)

Електронна сторінка видання – www.innovpedagogy.od.ua

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet
Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту

економіки та інновацій (протокол № 1 від 30.01.2020 року)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук 
відповідно до Наказу МОН України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9)

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» зареєстровано  
Міністерством юстиції України  

 (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
серія КВ № 22897-12797Р від 02.08.2017 року)

Міжнародний цифровий ідентифікатор журналу: https://doi.org/10.32843/2663-6085

 © ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020ISSN 2663-6085



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

3

  ЗМІСТ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)
Калініна Л.В., Телешман Ю.Б.
МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ XXI СТОЛІТТЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 9

Качур І.І.
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЯК КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 13

Кіцера Н.І., Ковальчук Л.Є., Бондаренко М.В.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ІНТЕГРУВАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ» 16

Маковєй О.М., Маковєй Р.Г.
СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ЗВО 20

Мисик О.А.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (СТАТТЯ 1) 24

Мовчан Л.В., Комісаренко Н.О., Каричковська С.П., Чучмій І.І.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД) 28

Москалюк О.В., Ківенко І.О.
СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО 
ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ 33

Огарь Ю.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 38

Пільова С.Г., Панасюк І В., Бандура В.А.
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 43

Пінчук І.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ  
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 48

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Андрейко Б.В., Біль А.Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ІЗ ДЕФІЦИТОМ УВАГИ 53

Канарова О.В., Нікіренкова А.Ю.
ОРГАНІЧНА ПАТОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 57

Ковиліна В.Г.
ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ МОЗКУ 61

Нагорна О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 65

Татьянчикова І.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 69

Ферт О.Г.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 73

Ширіна А.В.
ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ  
МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 78



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

4 Випуск 21. Т. 2. 2020

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Задорожна М.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ 82

Заліпська І.Я., Мельник Т.П.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. УРОК 2» ІЗ ДИСЦИПЛІНИ  
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 86

Казакевич О.І.
ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ 
ЯК СУЧАСНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ФЕНОМЕН 90

Клєба А.І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ  
ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 95

Коваленко Л.В.
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ  
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 98

Ковальська В.С.
ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 102

Козак Х.І.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У КОНТЕКСТІ  
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 107

Колісніченко В.В., Боровик М.О.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 111

Колоніна Л.Г.
ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ СФОРМОВАНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ  
СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 115

Kopochynska Yu.V.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 120

Король Я.І., Суслов В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 124

Красовська О.О.
ВИЯВЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ  
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 129

Кримчак Л.Ю.
ПАРОСТКИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ  
РОБОЧИХ КАДРІВ У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ 135

Куліда О.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ  
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 139

Маслова К.І.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЯК МОТИВАЦІЯ 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ 144

Матвієнко О.В., Попова Л.М.
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 147

Мельниченко Г.В.
МЕТОДИКА КОНТРТЕКСТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 151



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

5

  ЗМІСТ

Несторук Н.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 157

Павлічук В.І., Чайка В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ФОРМУВАННЯ ІМПЕДАНСУ 
ЯК ОСНОВНОГО ЗАХИСНОГО МЕХАНІЗМУ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ 161

Партола В.В., Смолянюк Н.М., Собченко Т.М.
ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ» МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 165

Пахомова Т.О., Піддубцева О.І.
CASE-STUDY ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ 
ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ 169

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Адамюк Н.Б.
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ КООПЕРАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ  
ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 173

Berestok O.V., Shcherbyna Yu.M., Chyrva A.S.
НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 177

Леонова В.І., Віцукаєва К.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ  
ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 181

Овчарова Л.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ МОЛОДІ  
З ТИМЧАСОВО НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ 187

Spirina Т.P., Liakh T.L.
THE PROBLEM OF SOCIAL PREVENTION OF GENDER INEQUALITY IN MILITARY SERVICES 192

Субашкевич І.Р., Сеньків Х.Т.
ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ 196

Шульгіна Л.І.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА  
ДО СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОГО СЕРЕДОВИЩА 201

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ
Гагарін М.І.
ЕТАПИ ПРОЄКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 206

Іваненко В.В., Непша О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 210

Кудла М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ  
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 215

Рогова Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ  ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ 
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 219

Степанюк І.В.
ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЗАСОБАМИ  
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  
МІСТА ЛУЦЬКА) 223

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ 227



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

13

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЯК КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
THE USING OF AUTHENTIC MATERIALS 
AS A CREATIVE APPROACH TO THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING

У статті розглядаються питання доціль-
ності та ефективності використання 
автентичних матеріалів під час вивчення 
іноземної мови та подається класифікація 
відповідно до їхніх характеристик, функ-
цій і цілей. Зокрема, аудіо та відеозаписи 
покращують розуміння інформації на слух, 
збільшують словниковий запас, поглиблю-
ють культурні знання та формують мовні 
звички. Паперові матеріали сприяють 
розвитку навичок читання та засвоєнню 
необхідних граматичних структур. Більше 
того, досліджуються причини та особли-
вості застосування відео-, аудіоматеріалів 
та автентичних текстів на заняттях, які 
реалізують креативний підхід до вивчення 
іноземної мови та допомагають успішному 
зануренню мовця у культуру іншої країни.
Розкриваються переваги використання 
автентичних текстів, створених носіями 
мови, порівняно з адаптованим, які були 
штучно спрощені та не несуть відповідного 
культурного наповнення. Значна увага при-
діляється необхідності залучення віршів, 
римівок, скоромовок, пісень з метою кра-
щого розуміння ритміко-інтонаційної при-
роди мови та підсвідомого засвоєння нових 
слів і граматичних структур. Також важливе 
значення у процесі опанування мовою віді-
грають фільми, серіали, тому що їх викорис-
тання дозволяє краще зрозуміти традиції, 
звичаї, суспільні норми та табу країни, мова 
якої вивчається. Висвітлюється роль інтер-
нету як важливого джерела інформації, де 
можна знайти величезну кількість навчаль-
них ресурсів, які не лише поглиблюють зна-
ння, а й сприяють самоосвіті. 
Крім того, наголошується на тому, що 
використання автентичних матеріалів під-
вищує мотивацію та інтерес до вивчення 
мови, формує навички ефективного міжосо-
бистісного спілкування, дає змогу зробити 
навчання більш комунікативно спрямованим 
і наближеним до реального життя, що при-
зводить до успішної комунікації.

Ключові слова: автентичні матеріали, 
вивчення іноземної мови, адаптовані мате- 
ріали, комунікація, комунікативні навички.

The necessity and efficiency of using authentic 
materials in class is investigated in this article. The 
authentic materials are also classified and described 
according to their purposes and characteristics. 
Films, serials, audio recordings play a key role 
in developing listening skills, speech habits, in 
enriching vocabulary, and in enlarging knowledge 
about customers and traditions of another country. 
Meanwhile, paper-based materials are more 
focused on improving reading and grammar skills. 
They facilitate learning and promote successful 
immersion in a foreign culture. 
The research also reveals that there is a definite 
advantage of using authentic materials over 
adapted ones because the former help learners 
to better understand the structure and functioning 
of the language being taught, and to accustom 
to real communicative situations. Furthermore, 
being simplified for educational purposes 
adapted materials lack credibility and accuracy. 
Their artificiality prevents students from proper 
understanding a spoken language. The Internet 
is also a huge source of educational information, 
which helps to deepen knowledge and to interest 
students in self-education. 
Moreover, great emphasis was put on the 
value of poems, songs, tongue twisters and 
the like in acquiring the right pronunciation, and 
apprehending prosody of the language being 
taught. The significance of the authentic materials 
cannot be underestimated, especially taking into 
account their ability to motivate learners, to arouse 
their interest and desire to learn. The main aspects 
of authenticity and its fulfillment in the process of 
learning were described in the article as well. Thus, 
using authentic materials is highly important when 
it comes to developing conversational skills, and 
preparing students for the real life communication.
Key words: authentic materials, foreign language 
learning, adapted materials, communication, 
communicative skills.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Світ не стоїть на місці. З розвитком науки і тех-
ніки кордони між країнами втрачають своє пер-
вісне значення. Зараз ми можемо спілкуватися 
з людьми, які живуть на іншому кінці планети  
і за лічені години здатні дістатися до будь-якого 
куточку світу. Глобалізація сучасного суспільства 
вимагає нових, більш дієвих та ефективних під-
ходів до вивчення іноземних мов, одним із яких 
є використання автентичних матеріалів у процесі 
викладання іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом все більше уваги приділяється 
поняттю автентичності в методиці навчання іно-
земних мов. До цього питання зверталися такі аме-
риканські та англійські дослідники, як С. Уоллес, 

К. Морроу, Дж. Шерман та інші. Особливості вико-
ристання автентичних матеріалів на уроках іно-
земної мови були широко відображені у працях 
В. Костомарова, Т. Дубініна, В. Папіжук та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну кіль-
кість наукових праць, питання ефективності та 
доцільності використання автентичних матеріалів 
ще не повністю розкрите. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи  
є розкриття питання ефективності застосування 
автентичних матеріалів як креативного підходу до 
вивчення іноземної мови.

Виклад основного матеріалу. Натепер кон-
цепція навчання іноземній мові повинна мати 
комунікативне спрямування. Учень мусить не 
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лише вміти правильно писати та читати іноземною 
мовою, а й бути здатним сприймати і розуміти її на 
слух у різних комунікативних ситуаціях, бути гото-
вим до живого спілкування з носіями мови. Досить 
складно оволодіти комунікативною компетенцією 
не перебуваючи в країні, мова якої вивчається. 
Тому на заняттях для розвитку мовленнєвих нави-
чок викладач має створювати реальні та уявні 
ситуації спілкування [7, с. 44], використовуючи при 
цьому автентичні матеріали. 

До трактування поняття автентичності існує 
багато підходів у методиці навчання іноземної 
мови, але традиційним вважається таке визна-
чення: автентичні матеріали – це матеріали, 
створені носіями мови, які можуть бути застосо-
вані у навчальному процесі для реалізації кому-
нікативного підходу до вивчення іноземної мови 
[6, с. 13]. Основною дидактичною одиницею 
навчання вважається автентичний текст, який, за 
словами Г.В. Барабанової, надає фактологічний 
матеріал для організації навчального спілкування  
[1; 3, с. 221]. 

Н.Д. Гальскова визначає автентичні тексти як 
такі, які носії мови створюють для носіїв мови, 
тобто оригінальні тексти, побудовані на реальних 
ситуаціях, а не на навчальних [4, с. 79]. Такі тексти 
розширюють словниковий запас, адже засвоєння 
лексики відбувається в контексті, який допомагає 
конкретизувати значення слів, пояснювати й уточ-
нювати випадки їх вживання відповідно до устале-
них мовних норм і стандартів [3, с. 222].

Використання автентичних матеріалів є ціл-
ком обґрунтованим. По-перше, автентичні тексти 
містять інформацію, яка часто не відображається  
у навчальних текстах: професійну термінологію, 
жаргонізми, специфічні моделі побудови слово-
сполучень і речень [5, с. 125]. По-друге, автентичні 
матеріали містять культурний компонент і дають 
можливість мовцю краще зрозуміти країну, мова 
якої вивчається. Автентичні матеріали можна поді-
лити на чотири категорії:

− паперові (книги, газети, журнали, листівки, 
рекламні оголошення тощо);

− аудіо- та відеоматеріали (теле- та радіопро-
грами, звукозаписи тощо);

− інтернет-ресурси;
− інші (пісні, вірші, рисівки та інше) [9; 8, c. 354].
Паперові матеріали включають в себе інфор-

маційні джерела, які носії мови використовують 
у повсякденному житті для різних цілей. До най-
поширеніших прикладів цієї категорії належать 
книги, газети та журнали. В той час як книги вима-
гають певного рівня володіння мовою, періодичні 
видання можуть бути використані на різних рівнях 
для різних навчальних цілей [8, с 354]. Напри-
клад, розглядаючи тему «Подорожі», можна вико-
ристати цікаві статті про визначні місця у різних 
країнах. Це дасть змогу зацікавити та мотивувати 

учнів до вивчення мови, а також сприятиме засво-
єнню необхідних граматичних структур, розвива-
тиме навички читання. 

До паперових матеріалів також належать 
квитки, етикетки, брошури, листівки, календарі, 
афіші, рекламні оголошення тощо. Їхнє викорис-
тання робить заняття комунікативно спрямова-
ним і наближеним до реальних життєвих ситуа-
цій. Таким чином, формування ділової культури 
є однією із цілей роботи з текстом, що містить 
культурний компонент. Це передбачає вивчення 
звичаїв, традицій, національного характеру, мен-
талітету, поведінки представників для подальшої 
успішної співпраці з носіями мови [3, c. 224].

Аудіо- та відеоматеріали відіграють значну 
роль під час вивчення іноземної мови, оскільки 
допомагають набути правильну вимову та трену-
ють навички слухання, використання візуального 
елементу у поєднанні зі звуком дозволяє краще 
запам’ятати інформацію [8, с 354]. Проте підго-
товка такого уроку вимагає більше часу та зусиль, 
тому що потрібно детально спланувати де, як, і на 
якому етапі уроку буде задіяно цей матеріал та чи 
відповідає він поставленій меті. 

Використання автентичних аудіоматеріалів має 
свої переваги перед застосуванням спрощених 
аудіотекстів, які згодом можуть спричинити труд-
нощі при розумінні розмовної мови. Адаптовані 
тексти позбавлені авторської індивідуальності та 
національної специфіки, тоді як автентичні викли-
кають інтерес в учнів завдяки своїй тематичній  
і жанровій різноманітності. Вони ілюструють вжи-
вання живої мови в природному соціальному кон-
тексті і в формі, прийнятій її носіями [4, с. 128], які 
можуть мати різний акцент, тембр голосу та швид-
кість мовлення. Розуміння різних комунікативних 
стилів і здатність пристосуватися до вимови будь-
якого мовця є запорукою успішної комунікації.

Не слід забувати про використання фільмів  
і серіалів, які є одним із найефективніших способів 
вивчення мови. Проте вони мають бути підібрані 
таким чином, щоб їхній зміст викликав інтерес  
і відповідав навчальним цілям [7, с. 46]. Гарним 
прикладом є серіал “Extr@”, випущений англій-
ською, німецькою, французькою та іспанською 
мовами. Він був спеціально створений, щоб полег-
шити процес вивчення іноземної мови. 

Багатим джерелом інформації різної тема-
тики є інтернет. Його можна використовувати і як 
допоміжний засіб, і як основний метод навчання. 
Зокрема на сайтах British Council, Deutsche Welle 
та Goethe Institut можна знайти багато навчальних 
матеріалів і статей, які допоможуть зробити урок 
більш інформативним та насиченим. Крім того, 
такі навчальні відео як “Deutsch lernen mit Videos”, 
“Mein Weg nach Deutschland”, “BBC Learning 
English”, “Easy English” та багато інших не лише 
сприяють збагаченню словникового запасу учнів, 
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а й дають розгорнуту інформацію щодо культури 
та рівня життя країни. В такий цікавий і нетради-
ційний спосіб мова вивчається швидше і ефектив-
ніше, адже чим більше органів чуття задіяно, тим 
краще засвоюється інформація. 

До категорії інших автентичних матеріалів нале-
жать пісні, вірші, римівки, колискові, скоромовки 
тощо. Вони фокусують увагу на ритмічній природі 
мови, тому читання поезії чи спів допомагають 
людині опанувати супрасегментні засоби орга-
нізації мови (інтонацію, наголос, темп, паузацію 
тощо) на підсвідомому рівні. Крім того, у процесі 
вивчення вірша чи пісні учень одночасно засвоює 
граматичні конструкції, лексичний матеріал і рит-
міко-інтонаційне забарвлення твору [2, с. 44].

Використання автентичних матеріалів під час 
занять підвищує рівень мотивації та зацікавле-
ності до мови завдяки її сприйманню та засто-
суванню у реальних комунікативних ситуаціях 
[4, с. 139]. Відомо, що використання автентичних 
текстів, аудіо та відео ресурсів дає учням можли-
вість зрозуміти, як мова функціонує у тій чи іншій 
культурі, які мовні структури використовуються 
у тих чи інших ситуаціях. Максимальне застосу-
вання оригінальних джерел сприяє свідомому 
використанню здобутих лексико-граматичних 
знань у справжньому спілкуванні [4, с. 125]. Адже 
саме автентичні тексти дають змогу пізнати куль-
туру, традиції, спосіб мислення країни, мова якої 
вивчається.

Висновки. Використання автентичних матері-
алів на уроках іноземної мови сприяє ефективні-
шому і швидшому засвоєнню учнями мови, а також 
покращує їхнє входження в іншомовну культуру, 
розширює кругозір, сприяє загальному розвитку  
і становленню свідомої, толерантної до інших куль-
тур особистості. Більше того, це робить заняття 
цікавішим, сприяє творчому розвитку учнів, під-
вищує їхню мотивацію та готує їх до спілкування 
в реальних умовах. Інтерес до вивчення інозем-
ної мови, сформований на заняттях, дасть змогу 
учням і надалі самостійно поглиблювати здобуті 
знання та розвивати навички.

Використання автентичних матеріалів під час 
читання та аудіювання сприяє формуванню та 
розвитку навичок, необхідних для спілкування  

з носіями іноземної мови в реальних комунікатив-
них ситуаціях. Автентичні фільми поглиблюють 
лінгвокраїнознавчі знання і покращують комуніка-
тивні вміння, що в майбутньому сприятиме про-
дуктивному вирішенню будь-яких проблем і дасть 
змогу досягти успіху в міжкультурному спілкуванні. 
Тож сучасний викладач має широко використову-
вати автентичні матеріали як основу для реалі-
зації базової мети навчання – формування кому-
нікативної компетенції, яка є запорукою успішної 
соціалізації індивіда.
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