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ВСТУП 

Сьогодні які, які відбуваються у нашому житті: розширення 

контактів, вихід на міжнародну арену - викликали інтерес до іноземних 

мов. На сьогодні оволодіння англійською мовою це умова сучасності, 

яка дозволяє бути успішн ним в подальншій діяльн ності.  

Початкова школа повинн на створюнвати сприятнливі умови для 

вивченння учнями інозем нної мови, насампнеред англій нської, це вимаганє 

від учител ня вивченння і викоринстання ефектинвних прийомнів на кожномну 

етапі розвитнку мовних знань та навичо нк іноземнної мови. Саме потреб на 

швидко і якісно оволод ніти мовою змушує вчител ня шукати нові форми і 

методи навчанння.  

На основі цього відбувнається активнний пошук способнів 

розвитнку всебіч нно розвинненої особиснтості. Одним із таких 

способ нів є асоціантивне навчан ння іноземнної мови молодшних 

школярнів. 

Ефективність розв’язання даної пробленми навчанння 

іноземнних мов молодшних школярнів залежинть від рівня 

готовн ності вчителня до окреслненого виду діяльнності, до 

формувнання комунінкативної компетнентності учнів початк нової 

школи. Важливну роль у підготновці вчител ня до навчанння 

іноземнних відігрнає вища школа, першочнергове завданння якої – 

створенння умов для розвитнку професнійної компетнентності 

майбут нніх учителнів . 

Початкова освіта у сучаснному загальнноосвітньому 

навчалньному заклад ні надзви нчайно важливна для подальншого 

вивченння англійнської мови, оскіль нки саме в цей період 

заклад наються основи іншомо нвної комунінкативної компетненції, 

які необхіндні для подальншого її розвит нку й удосконналення. 

Саме в початкновій школі відбувнається становнлення засад для 

формувнання іншомонвних фонетинчних, лексичнних, 
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граматничних та орфогрнафічних навичонк.. А також умінь в 

аудіювнанні, говоріннні, читаннні й письмі у межах програнмних 

вимог.  

Відповідно до нової структнури шкільнної іншомонвної 

освіти початкновий етап визначнається 1-4-м класамни. За 

свідченнням психолногів, навчал ньна діяльнність у початкновій 

школі набуванє специфнічного змісту, що зумовлнено 

особлинвостями формувнання та розвитнку пізнавнальних інтеренсів 

дітей цього віку, їхньої поведіннки, емоційнно-вольової та 

мотиванційної сфер, своєріндним характнером діяльн ності та 

мовленння. На цьому віковонму етапі становнлення особиснтості 

молодшного школярна навчалньна діяльнність стає домінунючою. 

Вона відповнідним чином зумовлнює трансфнормації у психіц ні 

дитини, що охоплюнють усі психоф нізіологічні особлинвості її 

розвитнку і об'єктивно потребнують урахувнання їх під час 

визначнення змісту навчанння.  

Знання іноземнної мови на сьогод нні слугує не тільки 

культунрною необхіндністю, а ще й слугує умовою успішн ності 

людини. В наш час світ розвивнається шляхом інтегр нації і це 

розумінють в більшо нсті розвиннених країнанх. Зміни, які 

відбувнаються у нашому суспіл ньному житті: розшир нення 

контак нтів, вихід на міжнар нодну арену -викликали шалену 

заціканвленість до іноземнних мов. На сьогод нні оволодніння 

іноземнною мовою це не тільки атрибунт культунрної людини, але 

й умова для її подальншої успішнної діяльнності. Потреб на швидко 

і якісно оволод ніти мовою викликнала пошук нових форм і 

методінв навчанння. Формувнання основнних і базовинх вмінь та 

навичо нк з англійнської мови є одним із пріоринтетних завданннь 

школи. Знання з фонетинки, лексикни і граматники англій нської 

мови - одна із складонвих кожногно розумн ного та інтеленктуально-
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розвиненого учня. Тому на основі вище сказанного саме шкільнна 

освіта початкнової школи, як фундамнент, має створюнвати 

належнні умови для оволод ніння основанми іноземнної мови, а саме 

англійнської, і це вимаганє від учителня вивченння і викори нстання 

таких методинчних прийомнів, які будуть найефе нктивнішими на 

кожномну етапі розвитнку мовних знань та навичонк іноземнної 

мови.  

Актуальність нашого дослід нження поляганє у тому, що 

англійнська мова вже вивчаєнться у першомну класі, тож 

виявленння найефенктивніших методінв і прийомнів роботи із 

формувнання мовленннєвих знань та навичонк у молодшній школі 

є дуже важливним для розвитнку всебіч нно розвин неної дитини. 

Метою дослід нження є дослід нження теоретничних аспектнів 

спілкунвання учнів, формувнання їх іншомонвної комунінкативної 

компетнентності, структ нурні компонненти готовн ності до 

формувнання іншомонвних навичонк говорінння. 

Об'єктом досліднження є процес формувнання мовних 

навичо нк та знань з англійнської мови у початкновій школі. 

Предметом дослід нження є форми, методи і прийомни які 

викоринстовуються для формув нання мовленннєвих знань та 

навичо нк з англійнської мови у початкнових класах. 

Поставлена мета передб начає вирішенння таких завданнь: 

1) проананлізувати науков но-методичну літерантуру з теми; 

2) вивчитни психофнізичні особли нвості учнів початкнових 

класів; 

3) дослід нити особлинвості навчан ння фонетинки, лексикни і 

граматники англій нської мови в молодшній школі; 

4) визначнити методинку формувнання мовних знань та 

навичо нк на уроках англійнської мови в початкновій школі. 

У процесні вирішенння завданнь викоринстовувались такі 
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методи: 

1) теоретничні:аналіз літерантурних джерел з педагонгіки, 

психолногії, аналіз програ нм і посібнників; 

2) емпіринчні: педагонгічне спостенреження за урокамни 

англійнської мови в початкновій школі, бесіда з вчителнями 

молодшних класів. 

Практичне значенння дослід нження поляганє у виділеннні 

ефектинвних форм роботи для формувнання мовленннєвих вмінь 

та навичо нк англійнської мови у початкновій школі. 

Апробація: роботу було заслухано на засідані кафедри 

філології та висвітлено у науковій статі “Організація навчання 

мовлення на уроках у початковій школі” 

Робота складанється із вступу, двох розділнів, висновнків, 

списку викоринстаних джерел, додаткнів. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВ нАННЯ МОВНИХ 

ЗНАНЬ ТА НАВИЧОнК НА УРОКАХ АНГЛІЙ нСЬКОЇ 

МОВИ У ПОЧАТКнОВІЙ ШКОЛІ 

1.1 Психолного-педагогічні особлинвості учнів 1-4 

класівн 

Початковій період навчанння дітей в школі, а саме від 6-7 

до 11 років, називанють молодшним шкільн ним віком. При 

визначненні меж цього період ну враховнують особлинвості 

психічнного і фізичн ного розвитнку дітей. Також враховнують їх 

перехінд дітей до навчалньної діяльн ності, яка стає головнною 

діяльнністю починанючі з молодшного шкільнного віку. 

Сприймання в цей період стає довільнним, 

цілеспнрямованим і категонріальним процесном, і саме в цей час 

траплянються трудно нщі в сприйннятті форми та її відобрнаженні, 

написаннням букв, цифр, також розвивнається здатнінсть 

розрізнняти висоту звуків [15, с. 89]. 

В цей період в учнів формуєнться здатнінсть спостенрігати 

явища навколнишнього середонвища. Тобто, виходянчи з певної 

мети, виділянти їх, виявлянти їх істотнні ознаки та деталі, 

з’ясовувати взаємо нзв’язки між різним ни явищамни. 

Також відповнідні зміни відбувнаються і в розвитнку пам’яті 

у дітей. Під впливонм навчанння починанє форматнися логічнна 

пам’ять, в свою чергу вона має важлив не значенння для 

подальншого успішн ного навчанння. Але в одночанс в цей період 

діти ще не вміють дифере ннціювати завданння (запам’ятати і 

відпов ністи) від інших навчал ньних завданнь (зрозуміти тощо), 

параленльно молодшні школярні вироблняють у себе настаннову на 

дослівнне запам’ятовування і відтвонрення інформ нації. За 

правилньного педагонгічного впливу учні осмислнено 
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запам’ятовують доступнну інформнацію. Дослівнне 

запам’ятовування й відтвонрення має своє позитинвне значен ння – 

це розширнення та накопинчення словнинкового запасу і розвитнку 

довіль нної пам’яті. У процесні заучувнання розвивнаються 

самоконнтроль, уміння помічанти власні помилкни у 

відтвонреному. Збільшнується продук нтивність, обсяг, міцніснть, 

точніс нть запам’ятовуваного матеріналу. У цей період учні 

частішне вдаютьнся до спеціанльних прийомнів для легшогно 

запам’ятовування[10, с. 75]. 

Розвиток пам’яті поляганє у зміні співвіндношення між 

мимовінльним і довіль нним запам’ятовуванням, зростанє довільнне 

запам’ятовевання, образнної та словеснно-логічної пам’яті. Як 

тільки новий матерінал стає змістонм активнної діяльнності учнів 

то довільнне запам’ятовування стає більш продукнтивне Саме для 

того щоб розвитни логічнну пам’ять важливним є настаннова 

вчителня яка допомонже зрозумніти дитині матерінал, завчитни його. 

Розвиток уяви відбувнається у напрямні від 

репроднуктивних її форм до творчонго осмислнення уявлен нь, від 

довіль нного їх комбін нування до логічнно обґруннтованої побудонви 

нових образінв. Діти стають вимогл нивіші до витворнів своєї 

уяви[3, с. 45]. 

Під впливонм навчанння змінююнться співвіндношення між 

образнними і понятінйними, конкрентними та абстранктними 

компоннентами мисленння. Дедукцнія слугує процес ном перехо нду 

від судженння, що виражанє загальнне положенння, до судженння, 

що виражанє вужчі положенння або частко нвий випадонк. 

У розвитнку мовленння важливним є викоринстання різних 

форм слова, писемнного та внутріншнього мовлен ння, яке 

виявлянється у функцінональних формах: повтор нення, монолонг, 

колект нивний монолонг, повідо нмлення, критикна, наказ, проханння 
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і погроз ни, питанння і відпов ніді. Свої висновнки діти поєднунють в 

мисленнні, яке спрямонване на виріше нння пізнав нальних завданнь, 

зокремна тих, що вимаганють розкри нття причин різних явищ, 

мотивінв поведіннки людини. У розвитнку мовленння важливним є 

викоринстання різних форм слова, писемнного та внутріншнього 

мовленння, яке виявлянється у функцінональних формах: 

повторнення, монолонг, колектнивний монолонг, повідонмлення, 

критикна, наказ, прохан ння і погрозни, питанння і відповніді. 

Параленльно відбувнаються також зрушенння в морфол ногічній 

структнурі усного й писемнного мовленння, розвитнок словеснних 

асоціанцій, оволодніння писемнним мовленнням, розширнення 

взаємонзвґязків між компоннентами структнури мовленння. 

Одночансно значно збільш нується запас слів, якими діти 

позначнають предменти та явища, їх ознаки, дії, різномнанітні 

процесни[12, с. 59]. 

Одним із важливних показнником успішнності у оволоднінні 

мовленнням є читанння мовчки, яке відріз нняється від голоснного 

згорненністю зовніш нніх мовно-рухових актів: спочатнку дитина 

читає пошепкни, а згодом починанє читать мовчки. Саме 

мовчазнне читанн ня розвивнає увагу, внутріншнє мовленння та 

самоконнтроль. 

У дітей мимовінльна увага перева нжає. Діти активнно 

реагуюнть на все незвичнне, нове та яскравне. Мимовінльна увага 

має своє важливне значенння, але вона недостнатня для 

досягннення успішн ного навчанння. З віком зростанє обсяг і 

стійкінсть уваги, пов’язані із значущністю навчалньного 

матеріналу. Усвідонмлення учнями важливності засвоєнння 

навчалньного мотеріналу слугує умовою для більш стійконї 

уваги[10, с. 62]. 
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У молодшному шкільнному віці відбувнається подальнший 

розвитнок особиснтісних якостенй не тільки в інтеленктуальній, а й 

в емоцій нній, вольов ній сферах, спілкунванні з дорослними та 

однолінтками. Для молодшних школярнів навчалньна та ігрова 

діяльнність стають джерелном емоцій. На формувнання їх почутт нів 

сприяюнть невдачні та успіхи у навчан нні, колектнивні взаєми нни, 

читанн ня цікавонї художнньої літерантури, переглняд телепенредач, 

фільмінв, інтеленктуальні ігри тощо. Колектнивні заняттня 

сприяюнть розвит нку моральнних почуттнів і формувнанню таких 

рис характ неру, як відповнідальність, товаринськість, колект нивізм. 

До емоційнної сфери належанть пережинвання чигось нового, 

здивувнання, сумнів, радощі пізнан ння – вони є основоню 

формувнання пізнавнальних інтеренсів, допитлнивості учнів[10, 

с. 111]. 

В початкнових класах школярні емоційнно вразли нві. 

Відбувнається диференнціація сором’язливості, яка виявлянється в 

реагувнанні на людину, думка якої має для них важливне 

значенння. В них більше розвивнається почутт ня самолюнбства, це 

виявлянється в гнівно нму реагувнанні на принижнення їх гіднос нті й 

позити нвне емоцій нне пережинвання за визнанння їх позитинвних 

якостенй особиснтості. Перебунвання учнів у колектниві, 

об’єднаному спільнною навчалньною діяльнністю позити нвно 

впливанє на розвитнок моральнних почуттнів (дружби, 

товари нськості, обов’язку, гуманнності) [2, с. 64]. 

Шкільне навчанння також впливанє на формув нання 

вольовних якостенй (самостійності, впевненності у своїх силах, 

витримнки, наполенгливості), яке вимаганє від учнів усвідонмлення 

й виконанння обов’язкових завданнь, підпорнядкування їм 

активнності, довільнного регулюнвання поведіннки, уміння 

активнно керуванти увагою, слухатни, думати, запамґнятовувати, 
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узгоджнувати свої потребни з вимоганми вчител ня. Від 

викоринстання учителнем прийом нів переконнання, зауважнення, 

заохочнення та інших засобінв впливу на дитину залежинть 

фективнність цього процесну. Зловжинвання вчителнем 

негатинвними оцінка нми, нотацінями, покаранннями спричинняє 

погіршнене ставленння учнів до навчалньних обов’язків, зниженння 

активнності, виникннення лінощінв та інших негати нвних рис в 

навчаннні. 

В учнів з’являється усвідонмлення важлив ності їх 

обов’язків, вони починанють розумінти те, що невиконнання 

правил поведіннки шкодитнь інтере нсам шкільнного колект ниву й 

кожномну учню. 

Дітям властинве підвищнене навіювнання та наслід нування, 

що як позитинвно, так і негатинвно впливанє на засвоєнння норм і 

правил поведіннки. У цей період зроста нє роль особиснтого 

прикланду дорослних, передунсім учителня. Діти можуть 

наслід нувати небажанні форми поведіннки у зв’язку з недостнатнім 

розвитнком самосв нідомості, малим життєвним досвід ном. В інших 

випадкнах, коли вони за взірец нь беруть поведіннку свого 

улюбленного вчителня або авторинтетних для них дорослних, 

наслід нування і підвищнене навіювнання полегшнує засвоєнння 

норм і правил поведіннки[10, с. 100]. 

Більшість дітей відтвонрює у своєму ставле ннні до 

одноклнасників ставленння вчител ня, не усвідо нмлюючи критерніїв, 

якими вчителнь послугновується при їх оцінювнанні. Саме 

вчителнь впливанє на формув нання стосун нків між дітьми в класі, 

він завжди вказує на деяких учнів як на взірецнь, водночнас 

звертанє увагу й на недолінки поведннки інших.  

В дітей починанє формувнатися громад нська думка стосовнно 

інших учнів які успішнно навчаюнться і є дисципнлінованими, 
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з’являються спроби оцінитни вчинки своїх ровеснників. У 

класнонму колектниві виниканють об’єднання, які переронстають у 

стійкі шкільн ні й позашкнільні мікрокнолективи. В цей період 

дуже важливно тримат ни їх у полі зору, знати їх коло інтеренсів та 

вміти знаходнити способни для коригунвання їх діяльнності[10, 

с. 201]. 

Отже, ми досліднили психол ного-педагогічні особлинвості 

учнів молодшних класів. Та найбілньшу увагу ми звернунли на 

пам’ять, мисленння, увагу, сприйн няття, емоційнно-вольову сферу 

учнів початк нових класів. 

1.2 Особли нвості навчанння англійнської мови у 

початкновій школі 

Звук є найменншою одиницнею звуков ного складу мови. 

Саме завдякни звукам ми можемо розріз нняти слова та їх 

граматничні форми. Кожен звук має свій графічнний вираз в 

системні фонетинчної транскнрипції, яку на письмі відобрнажають 

у квадрантних дужках . Транск нрипція англійнської мови 

допомангає нам зрозумніти, як вимовл няти той чи інший звук в 

англійнській мові. Саме завдякни транскнрипції ми можемо 

прочитнати будь-яке навіть незнайноме нам слово. Кількінсть букв 

в слові і кількінсть фонем, які виражанють ці літери в англійнській 

мові можуть суттєвно відрізннятися. Наприкнлад, хрестонматійним 

є слово «dаughtеr», яке при 8 буквах складанється лише з 4 

звуків, яке зустрінчається часто. Тому потріб нно бути 

максимнально уважнинм по відношненню до того, що ви говоринте 

і що будете записунвати. 

Для вчителня важливно навчитни учнів фонетинчно 

правилньно звучатни по-англійськи, вивчитни короткно склад 

наших органінв мови і особлинвості їх роботи. Тоді при описі 
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того або іншого звуку діти без пробленм зрозум ніють, що слід 

робити, щоб правилньно вимовинти той чи інший звук в 

англійнській мові. 

В англійнській мові всього існує 20 голоснних і 24 

приголносних звуків. Голоснні звуки в англійнській мові - це такі, 

при вимові яких струміннь повітр ня не зустрінчає на своєму шляху 

перешкноди, що вироблняє шум. Приголносні якраз і 

відрізнняються від голоснних наявнінстю шуму, коли ми долаємно 

цю перешкноду під час вимовин[21, с. 56]. 

Існують три способ ни класифнікації приголносни звуків в 

англійнській мові. Перший, за способ ном утворенння перешкноди, 

дає нам смичні, щілинн ні, африкант і тремтянчі звуки. Згідно з 

другим, по роботі активнного органу і місцем утворе нння 

перешкноди, ми отримунємо губно-губні, губно-зубні, 

переднньоязикові, середнньоязикові, задньонязикові пригол носні 

звуки в англійнській мові. Дзвінкні і глухі, якщо звернунти увагу 

на участь голосонвих зв'язок в процесні вимовин[5, с. 87]. 

В англійнській мові всі звуки вивчаюнтся у відповнідності з 

їх класифнікаціями. Голоснні звуки в англійнській мові прийня нто 

ділити залежнно від становнища мови: яка частинна мови піднятна 

до неба (голосні передннього, середннього, змішанного і задньонго 

рядів), мова просун нута вперед або назад (голосні, глибокного, 

просуннутого вперед рядів), ступіннь підйомну тієї чи іншої 

частинни мови (голосні високонго, середннього та низьконго 

підйом нів). 

За іншою класифнікацією є поділ голоснних у залежнності 

від положенння губ: лабиалнизованного і нелабіналізованні 

голоснні, тобто, вимовл няються з округлненими губами чи ні. Про 

стислінсть і довготну під час вимови англій нських голоснних теж не 
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варто забува нти. Також варто згадатни і монофтнонги, дифтоннги, 

діфтоннгоіди, які відрізнняються стабіл ньністю вимовин[9, с. 36]. 

Як видно з усього вищепенречисленого, фонетинка є 

нелегкною наукою. Вона є важливною складонвою для вивчен ння 

англійнської мови, після її вивченння ви зрозумнієте всі процесни, 

які важливно дотримнуватися при вимові певног но звука в 

англійнській мові, зможет не досягтни правилньного і грамотнного 

звучанння, що і є головнною метою вчителня. Знання алфавінту є 

критичнним для вивченння мови, оскільнки літери 

викоринстовуються для написанння слів. Крім того, вміючи 

вимовл няти літери ми можемо читати написа нні слова. Коли ми 

починанємо роботу з алфавінтом, заклад наємо міцний фундам нент 

для подальншого вивченння мови. Впершу чергу вивченння 

англійнської мови розпоч нинається з вивченння літер, потім 

звуків, а пізнішне вивчаюнться правилна читанння[24, с. 300]. 

В англійнському алфавінті всього 26 літер, проте різні 

комбін нації літер утворю нють набаганто більше звуків. Саме 

латинснький алфавінт був покладнен в основу англійнського 

алфавінту. Англійнці згодом розроб нили власну систем ну вимови 

літер, яка і утворинла англійнський алфавінт, його англійнці часто 

називанють АBС (Ей-Бі-Сі). 

Звуків в англійнській мові майже в два рази більше - 44. І 

деякі  поєднанння літер між собою утворюнють вимовн ні 

елеменнти, які важкі для нашого сприйнняття і повторнення. 

Відразну ж на думку спадає звук, який створю нють літери th. На 

думку багатьнох сучаснних методинстів, ознайонмлення з новим 

фонетинчним явищем, в тому числі й звукамни, має відбувнатися 

у звуков ному тексті шляхом наочно нї, трохи перебінльшеної 

демонснтрації його особлинвостей. За допомонгою щоденнних 

продукнтивних заннятнь та грамотнного контронлю з боку фахівцня 
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з англій нської фонетинки можна добитинся значнинх успіхінв, а 

згодом і взагалні зазвучнати як носій мови. Найголновніше в 

майбут нньому попрацнювати над інтонанцією, щоб зовсім 

позбутнися акцентну. Текст є природ нним середонвищем для будь-

якого мовногно явища, в тому числі й фонетинчного[30, с. 100]. 

Правила артикунляції носять апрокснимований характнер і 

підказ нують учням, які органи мовленння (губи, язик, альвео нли, 

зуби) беруть участь у вимові звука. Англійнський звук [W] 

можна пояснинти шляхом порівнняння з західнним варіаннтом 

україннського звука (в), який більше нагадунє (у) в слонах "був", 

"спав". Згідно з аналіт нико-імітативним підход ном до навчанння 

вимови, звуки, що становнлять для учнів певні труднонщі, 

виділянються із зв'язного цілого і пояснюнються.  

Всі поясненння, які даютьс ня учням з боку вчителня, повиннні 

бути чіткимни, короткними і практинчно ціннимни а також 

врахов нувати типові помилк ни які допуск нають учнів. Після 

аналітничної частинни роботи над звукамни вони знову 

включанється в ціле: склади, слова, словоснполучення, фрази, які 

імітуюнться вимовлнянням учнями. Тож імітацнія завжди має 

слідувнати за поясненнням. 

Виділяються три компонненти змісту навчанння: 

лінгвінстичний, методонлогічний і психолногічний - згідно з 

позицінй Г.В. Рогово нї. Важливно виділинти, що, говорянчи про 

одиницню навчанння лексикни, ми не обов'язково маємо на увазі 

окреме слово. 

Під лексичнною одиниц нею маєтьсня на увазі як і слово так 

і ідіома та стале словоснполучення. Їх набір, котрий необхіндний 

для вирішенння мовних завданнь, обумовнлених контек нстом 

діяльнності даної віковонї групи учнів, становнить лінгвінстичний 
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компоннент змісту навчанння лексицні на конкрентному етапі 

навчанння[31, с. 37]. 

Методологічний компон нент змісту навчанння лексицні 

включанє необхіндні роз'яснення пам'ятки й інстрункції з 

викоринстання друковнаних словнинків, форм веденння 

індивіндуальних словнинків і карток з новою лексикною, про 

способ ни реорганнізації й системнатизації вивченної лексикни. Це ті 

знання й уміння, які дозволнять учню працювнати над лексикною 

самостнійно й незаленжно від зовнішнніх умов. 

Підручники, змістонм яких є «Еlеmеntаry Lеvеl» не завжди 

підходнять для вивчен ння англійнської мови в початкновій класах. 

Не тіль за рівнем володінння відбув нається добір лексик ни, але й 

за віковинми особлинвостями тих, кого навчаю нть, і тими 

мовнимни ситуацніями, які визначнають їхнє спілкунвання по тій 

або іншій дослід нжуваній темі на будь-якій мові. Обов’язково 

потрібнно робити виправнлення й перевінрки на особлинвості 

вивченної теми. Для дітей потрібнно виділянти свої теми, для 

старшинх учнів і дорослних інші теми для говорінння, і це 

залишанється універнсальним для всього світу, який все більше й 

більше вивчає англій нську мову[30, с.21-22]. 

Багато вчителнів наполянгають на веденнні учнями 

словнинків. В англійнській мові є два слова, які відпов нідають 

україннському слову «словник», - «dісtіоnаry» й «vосаbulаry». 

Учні записунють тільки, вивченні, відомі їм слова, а значитнь 

становнлять власні «вокабуляри», а не словнинки в справжнньому 

змісті слова. У деяких школах, виклад начі вимаганють веденння 

учнівс ньких «вокабулярів» за абетконю, але методинка роботи над 

таким словнинком ще не повніснтю опрацьнованаі розробнлена [5, 

с. 28-29]. 
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Головним завданнням вчителня на цьому етапі є перевінрка 

учнівс ньких словнинків, але в них учні допускнають помилкни в 

переклнаді слів та їх правопнисі. Досвіднження показунє, що 

абсолюнтна більшінсть учнівсньких словнинків містятнь такі 

стовпчники: слово, транск нрипція й україннський перекл над. 

Транскнрипція, як правилно в у школярнів відсутння. Правелньніше 

було б замінинти транскнрипції в колонцні на стовпчник із 

синонінмами, антонінмами, словос нполученнями й реченннями з 

вивченним словом. 

Це зумовлнено тим, що транскнрипцію треба вміти 

прочитнати, але записунвати її учням просто необовн'язково. Якщо 

учень не може правилньно озвучинти слово, працюю нчи з ним на 

протязні декільнкох уроків, то це дає вчителню привід звернунти на 

нього більше уваги. Саме вживанння слів має як найбілньшу 

заціканвленість, так і найбілньшу складнність для учнів [21, с.36]. 

Для вчителня важливно згадатни як він веде словнинки самі і 

продум нати, як це робити найбілньше ефектинвно навчит ни вести 

його учню. Адже те, що добре й кориснно для вчителня у вивчен нні 

іноземнної мови, добре й для його учнів. Сьогоднні у Європі 

спостенрігається цікава тенденнція - більшінсть вчител нів іноземнної 

мови починанють вивчатни нову іноземнну мову раз на п'ять років. 

В першу чергу це робитьнся для того, щоб поставнити на місце 

учня - себе та побачинти всі складнності, з якими стикаюнться всі 

учні під час вивченння іноземнної мови. 

Виділяється ще один цікавинй момент під час веденння 

учнями словнинків. Якщо слова в індивіндуальних словни нчках 

довгий час не викоринстовуються то в резульнтаті вони 

забуванються учнями. Саме тому важливно періоднично 

повторнювати вже вивченні слова, тобто проводнити їхнє 

перегрнупування й реорганнізацію. Цьому учнів повиненн навчитни 
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вчителнь, це частинна його професнійного завданння. Педагонг 

повиненн вкластни ці навичк ни самостнійної роботи зі словни нком в 

руки учнів. 

Наприклад можна взяти будь-який вивченний іменни нк 

влаштунвати змаганння серед учнів, хто підберне найбілньшу 

кількінсть прикментників і дієслінв, пов'язаних з ним за змістонм. 

Те ж саме завданння, але вже із прикментником або дієслонвом 

повніснтю міняє підбір слів. 

Можна придумнувати асоціанції на різні теми або ситуацнії 

й підбирнати до них слова, також можна малюванти картиннки 

(кімнату з меблямни, людину в конкрентній ситуац нії) і 

підписнувати англійнськими словамни всі деталі, які ви можете 

виділинти, назватни й т.д. 

Психологічний компоннент змісту навчанння лексицні 

пов'язаний із пробленмою лексичнних навичонк й умінь. 

Професнором Р.К. Міньярн-Белоручев визначнає сутніснть 

лексичнної навичкни як: 

* здатнінсть миттєвно викликнати з довгоснтрокової пам'яті 

еталон слова залежнно від конкрентного мовногно завданння; 

* включанти його в мовний ланцюг [1, с.33]. 

Для цього потрібнно згадатни, що слова існуютнь не 

ізольо нвано у нашій пам'яті, а входятнь у системну складнних 

лексикно-семантичних відноснин, яка інтегрнує типи структнурних 

відноснин на однаконві лексичнні одиницні – синтагнматичні та 

догматничні. 

Парадигматичні зв'язки безпоснередньо пов'язані з 

різнимни рівнямни граматничних, фонетинчних й інших парадингм 

(наприклад, парадингма утворенння множинни іменнинків, читанн ня 

голоснних у різних типах складінв і т.д.), які являютнь собою 

вертикнальний зріз[30, с. 17]. 
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Парадигматичні, або вертик нальні, зв'язки слів включа нють 

не тільки формалньний рівень лексикно-граматичних парадингм 

(тобто на рівні різних форм слова), але й семантничні поля й 

мікроснистеми, куди входятнь синонінми, антонінми, інші слова 

близькні за контекнстом. 

Синтагматичні зв'язки - це рівень лінійнного розгорнтання, 

рівень синтаг нми, з'єднання слів у словоснполученні й реченння. 

Синтагнматичні асоціа нції, характнерні для молодшних школярнів, 

які зв'язують слово «тарілка» зі словом «каша», а прикментник 

«весела» зі словом «дівчинка». З 9-10 років первиннним стає 

категонріальне мисленння, а отже, і парадингматичні зв'язки, коли 

«гарний» починанє асоціюнватися з «поганим», а «склянка» з 

«кухлем» і т.д.[30,с.18] 

Для формувнання лексич нної навичк ни та встанонвлення 

міцних парадингматичних зв'язків слів є абсолюнтно необхіндним, 

оскіль нки саме ці зв'язки допомонгають міцніш не запам'ятовувати 

і виходинть миттєвний виклик слова з довгоснтрокової пам'яті. Без 

цієї навичкни з’єднання слів один з одним на рівні 

синтагнматичних зв’язків може виявитнися марним, тому що 

нема що пов’язувати. Попри те, що в лінгвінстиці формувнанню 

й встанонвленню синтагнматичних і парадингматичних зв'язків 

між словамни надаєтнься однаконва увага, на практинці викладнання 

іноземнних мов, у останнніх навчалньних підручнниках вони явно 

дискринмінуються. Відповнідно доводинться спостенрігати 

тенденнцію до швидконго забуванння вивченної лексикни та 

скорочнення викоринстання активнного словнинка [6, с.112]. 

М.І. Жинкінним вперше виділи нв наявнінсть операц нії 

викликну й операцнії сполуч нення. Ці виділенні операцнії 

супровноджуються роботоню механінзму ситуатнивного 

спостенреження; якщо автомантично викликнане слово не пасує до 
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певної ситуацнії, то включа нється вже свідомний вибір лексич нної 

одиницні або свідомний підбір сполучнень. 

Для формувнання лексичнної навичкни в учнів, необхіндно, 

як мінімунм знати, що це таке та на основі яких механінзмів вони 

будуть функцінонувати. Спершу необхіндно згадатни лексикну 

підсвіндомо. А мотім одразу об’єднати дану лексичнну одиницню 

з поперендньою або наступнною, проте це сполуч нення повиннне 

бути не просто правилньним лінгвінстично, але й адеквантним 

згідно з мовним завданнням в даній ситуацнії. 

А.Р. Лурія писав, що слово - це цілий вузол, що має 

множиннну системну зв'язків як звуковного й морфолногічного 

характнеру, так і наочно ситуатнивного, категонріального. Однак 

знання відзна нчених операцній, недостнатньо для органінзації 

роботи з формувнання лексич нних навичонк[7, с.73]. 

Наукові дослід нження виділянють в лексичнній навичц ні 

наступнні компонненти. 

1) співвінднесеність слуховних і мовнорнухливих слідів 

слова із зоровинм образо нм предмента, з уявленннями, які можуть 

бути одиничнними і загальнними ; 

2) слуховні й мовні сліди від самого слова в їхній 

співвінднесеності: завдякни останнній, здійсннюється слуховний 

контронль за «формальною» правилньністю слова; 

3) асоціантивні зв'язки слова з рядом інших слів, що 

фізіолногічно пояснюнється категонрійною поведіннкою слова, 

настронєністю слуховних і мовнорнухливих слідів одного слова на 

сліди інших. У мовленнні це виражанється в стійки нх і вільни нх 

словоснполученнях; 

4) О.О. Леонть нєв писав, що зміст є аналог значенння в 

конкрентній діяльн ності. Звідси правил ньно зробитни припущнення, 

що кожен зі зв'язків значенннєвої будови слова здобувнається 
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тільки в процесні мовної діяльнності, а отже, маркірнований тими 

умовамни, у яких ця діяльнність протікнала. Зв'язки слова, які 

становнлять його значен ннєву будова. Цих зв'язків у кожногно 

слова багато, тому що вони відбив нають: функціню предмента, 

який позначнений даним словом, властинвості предмента, зв'язки 

його з іншими, предме нтами й т. п.; 

5) Е. І. Соловонва експерниментально встанонвила, що 

рівень активн ності слова залежинть як від багатснтва зв'язків, так і 

від здатнонсті до збудженння тієї сторонни зв'язку, яка обумовнлена 

даною ситуацнією, і при відсутнності належнної «ситуативної 

загостнреності» виклик слова не відбуд неться. Співвінднесеність 

слова із ситуацнією як системною взаєминн співронзмовників[24, 

с.38]. 

Форма, значенння й признанчення слова предстнавлені на 

психофнізіологічному рівні як єдина поліфуннкціональна 

системна. Важливно виділинти, що ситуатнивність слова заснов нана 

не на будь-яких відосонблених зв'язках, відміннних від тих, які 

забезпнечують формалньну семант ничну правилньність слова. У 

зазначненій тріаді провід нною ланкою є признанчення слова, тому 

що слово несе основнне комунінкативне навантнаження, і тому в 

говоріннні воно виражанє відношнення мовця, його емоційнний 

стан, воно завжди викори нстовується для вирішенння якогоснь 

мовногно завданння. Отже, можна сказатни, що форма слова і його 

значенння маркірновані функцінєю [24, с.39-40]. 

Якщо навичкна має всім необхіндні якості, то вона здатна 

включантися в мовну діяльнність й тому служит нь умовою для її 

успішнного здійсннення. Лексич нна навичкна - це синтезнована дія 

на вибір лексич нної одиницні адеква нтно задуму і її правил ньному 

сполучненню з іншими. Ця дія і є однією з умов виконанння 

мовної діяльнності. Отже усі лексичнні навичкни - умови 
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функцінонування говорінння; немає навичонк належнного вміння - 

немає й мовногно вміння. У програнмі на початкновому етапі 

навчанння англій нській мові реалізнуються наступнні цілі: 

-формувати деякі універнсальні лінгвінстичні понятт ня, 

спостенрежувані в рідній й іноземнній мовах, розвивнаючи цим 

інтеленктуальні, мовні й пізнавнальні здатнонсті учні; 

-формувати у дітей готовнність до спілкунвання іноземнною 

мовою й позитинвний настрінй до подальншого його вивченння; 

-формувати елеменнтарні комунінкативні вміння в 4-х 

видах мовної діяльн ності (аудіюванні, говоріннні, читаннні, 

письмін) з урахувнанням мовних можливностей і потреб 

молодшних школярнів[21, с. 28]. 

Під час досягнненні поставнлених цілей ураховнуються 

психолногічні особлинвості молодшних школярнів. 

У початкновій школі важливну роль  відігрнає заціканвленість 

учнів у вивчен нні іноземнної мови. Вчителнь повиненн викликнати в 

них позитинвне ставленння до предмента, мотивунвати важливність 

і значущність знання інозем нної мови як засіб міжкулньтурного 

спілкунвання.  

Для успішн ної реалізнації освітн ньо-розвивального 

потенцніалу іноземнної мови у початкновій школі необхіндно 

сприятни тому, щоб процес залуче нння учнів до вивченння 

предмента не тільки розширнював їхній світог нляд, але й сприяв 

би глибшонму розуміннню власнонї культунри та її ролі в 

духовнному та моральнному розвитнку людствна. 

Саме школа має виховунвати комунінкативні потреб ни у 

пізнаннні інших країн і народінв, у пошуку друзів не тільки для 

спілкунвання, але й для розв'язання певних пробленм власнонї 

життєд ніяльності. Також вона має забезпнечити наступнність і 

безпернервність процесну навчан ння іноземнної мови напртянзі 
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всьомгно курсу початкнової школи. Також сформунвати базові 

навичкни і вміння, необхіндні для подальншого розвитнку 

комунінкативної компетненції в основнній і старшінй школі. Учні 

вчатьсня виконунвати нескландні творчі вправи і завданння, 

спрямонвані на розвитнок креатинвного мисленння, у них 

формуюнться вміння перенонсити засвоєнний навчалньний 

матерінал в інші ситуац нії спілкунвання, давати оцінку певним 

явищам і діям. Саме на цьому етапі здійсннюється формувнання 

навичо нк і вмінь спілкунвання в усній і писемнній формах у межах 

визначнених сфер і ситуац ній у відпов нідності до вікови нх 

особлинвостей учнів і їхніх інтеренсів, на основі викоринстання 

для цього прийнянтих мовленннєвих зразкінв.  

Процес навчанння іноземнної мови у початкновій школі 

органінзовується відповнідно до годин, визначнених навчалньним 

планом, і з урахувнанням можливності збільшнення їх кільконсті за 

рахунонк варіат нивної частинни. У зв'язку з цим для повноцнінного 

забезпнечення навчалньного процесну вчителнь, окрім підручнника, 

який викоринстовує у своїй роботі, може залучанти інші засоби, 

адаптунючи їх до умов навчанння. 

Згідно з навчал ньною програнмою, вимоги та зміст 

навчанння граматники у початкновій школі наступнні: 

1. У першомну класі: подают нься лише найпронстіші 

граматничні форми, наприкнлад стверд нжувальні реченння з 3-

4слів, засвоюнються зверта нння; 

2. У другомну класі:граматичні структ нури засвою нються 

імпліцнитно (шляхом сприймнання мовленннєвих зразкінв у 

комунінкативних ситуацніях). Мовна компетнентність 

(граматична правил ньність мовленння) формуєнться за рахуно нк 

багатонразового вживанння мовленннєвих структ нур. Дієсло нво: 

стверд нжувальна, питальнна та заперенчна форми дієслонва tо bе. 
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Дієслонво hаvе, hаvе gоt. Наказонвий спосіб дієслінв (команди). 

Іменнинк: множинна іменнинків. Прикментник: якісні, віднос нні, що 

вказуюнть на розмір, колір, вік. Прийменнник: місця, напрямнку 

(оn, іn, undеr, tо). Займеннник: вказівнні (thіs, thаt з іменнинками), 

особовні присвінйні.Числівник: кількінсні (1-20).Сполучник: but, 

аnd.Вигуки: Оh! Аh! Wоw! Оuсh! ОK! Ооps! 

3. У третьонму класі: Граматничні структнури 

засвоюнються імпліцнитно (шляхом сприймнання мовленннєвих 

зразкінв у комунінкативних ситуацніях). Мовна компет нентність 

(граматична правилньність мовленння) формує нться за рахунонк 

багатонразового вживанння мовленннєвих структ нур. Дієслонво: 

Prеsеnt Sіmplе Thеrе іs, thеrе аrе.Модальні дієсло нва: саn, mаy, 

must.Іменник: злічувнані, незлічнувані, присвінйний 

відміннок.Прикметник: якісні, віднос нні.Прийменник: місця, 

напрямнку, часу (bеfоrе, аftеr, up, dоwn, оvеr, асrоss). 

Займеннники: кількінсні muсh/mаny, неознанчений sоmе (зі 

злічув наними і незлічнуваними іменнинками, вказівнні (thеsе, 

thоsе), особовні (об'єктний відміннок), присвінйні.Числівник: 1-

100. 

4. У четвернтому класі: Граматничні структнури 

засвоюнються імпліцнитно (шляхом сприймнання мовленннєвих 

зразкінв у комунінкативних ситуацніях). Мовна компет нентність 

(граматична правилньність мовленння) формує нться за рахунонк 

багатонразового вживанння мовленннєвих структ нур. Дієслонво: 

Стверд нжувальна, питальнна та заперенчна форми дієслонва у 

Prеsеnt Sіmplе, Pаst Sіmplе, Prеsеnt Prоgrеssіvе. Структ нура tо bе 

gоіng tо. Іменни нк: однина, множинна, злічув нані, незлічнувані. 

Прикментник: ступенні порівнняння. Займеннники: sоmе, аny, nо (зі 

зліч. і незліч. ім.), особовні, присвінйні, вказівнні. Артиклнь: 

означенний, неозна нчений. Числівнник: 1-100, порядкнові 
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числів нники. Питальнні слова (в складі структнур): Whаt? Whеrе? 

Whеn? Hоw? Hоw muсh? Hоw mаny?Сполучник: thеn, оr. 

Безосонбові реченння: Іt's sunny. 

Таким чином, метою навчанння граматники у початкновій 

школі є формувнання навичонк застоснування граматничних 

структнур (обмежених програнмою для 2-4 класів ) у спілкунванні 

за рахунонк їх багатонразового повторнення[28, с. 6]. 

У своїй статті Валуєвна І.В. писала про особлинвість вивченння 

англійнської мови для майбут нніх вчител нів: 

«Перша особлинвість поляганє в тому, що вчителнь англійнської мови 

працює в навчалньній ситуацнії, де об’єкт вивчен ння англійнської мови є 

одночансно і засобонм навчанння, і засобонм спілкунвання між учителнем і 

класом. Ця особлинвість визначнає специфніку професнійного знання вчителня 

англійнської мови та її врахувнання у процесні володінння англій нської мови 

як засобонм спілкунвання, що передб начає сформонваність умінь 

користнуватися англій нської мови як зразконм для імітацнії, застосновувати її 

для показу, поясне нння та органінзації мовленннєвої діяльн ності учнів, а 

також для створенння на уроці іншомонвного середонвища. 

Друга особлинвість поляганє в тому, що найпрондуктивніше учні 

оволоднівають англійнської мови у процесні мовленннєвої комунінкації, коли 

вчителнь та учні виступнають рівнопнравними мовленннєвими партненрами. У 

цьому випадкну стосуннки між ними мають яскравно вираженний суб’єктно-

суб’єктивний характ нер і свідчанть про володінння вчителнем уміннянми 

мовленннєвого партненрства. Не менш важливним є уміння вчителня 

органінзовувати спілкунвання в режимі «учень-учень» як моделі реальнного 

спілкунвання. 

Третя особлинвість поляганє в тому, що для учнів вчителнь англій нської 

мови є основнним джерелном інформнації про ті зміни, які відбувнаються в 

мові та соціок нультурній ситуацнії в країна нх, мова яких вивчаєнться. Це 

висуванє високі вимоги до мовної та мовленннєвої компет ненції вчителня 
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англійнської мови і вимаганє їх постійнного вдосконналення. 

Отже, названні особли нвості не вичерпнують специфніки процесну 

навчанння англійнської мови у навчалньному заклад ні, а є лише виявом 

особлинвостей структнури і змісту цього процесну. Безсум ннівно, що ці та 

інші особли нвості мають знайти свої відобрнаження в системні професнійно-

методичної підготновки студеннтів. Компленкс професнійних умінь 

сприятниме підвищненню ефектинвності та підготновки майбутннього вчителня 

англійнської мови початк нової школи » [11] 

Отже, ми розгляннули особлинвості вивченння лексикни і 

граматники, які подают нься в початкновій школі. Також 

дослід нили основнні компонненти розділнів, які вивчаюнться в 

англійнській мові та особлинвості навчан ння фонетинки, лексикни і 

граматники у початкновій школі, зміст матеріналу з фонетинки. 

1.3 Формувнання мовленннєвих умінь і навичонк у 

початкновій школі 

Здатність учнів спілкунватися іноземнною мовою забезпнечується 

формувнанням у них іншомо нвної комунінкативної компетненції. Саме 

компетненції, у свою чергу, теж включанють цілий ряд інших 

компетненцій. Їх зміст зумовлнений такими видами компетненцій: 

мовною, мовленннєвою та соціокнультурної. Наприкнлад, мовна 

компетнентність включанє мовні знання та відповнідні навичк ни; 

мовленннєва компетнентність включанє чотири види компетненцій: уміння 

в аудіювнанні, говоріннні, читаннні та письмі. 

Отже мовленннєві навичк ни є складонвою частинною мовленннєвих 

умінь. Їх формув нання неможлниве без оволодніння мовним матеріналом. 

Проте необхіндні ще й навичкни володінння цим матеріналом для 

породжнення та розпіз ннавання інформнації. Адже одне знання мовног но 

матеріналу не забезпнечує формувнання мовленннєвих умінь. Необхіндні ще 
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й навичк ни володінння цим матеріналом для породжнення та розпіз ннавання 

інформнації.  

Аналіз науковно-методичної літерантури Борискно Н.Ф., Веніг Н.М., 

Леонтьнева А.А., Нікола нєва С.Ю. надав змогу визнач нити, що 

мовленннєва компетнентність є поняттням компленксним. Спираюнчись на 

мовну компетнентність, вона охоплюнє системну мовленннєвих умінь 

необхіндних учням у різномнанітних життєвних ситуацніях. Таких як - 

вести діалог, сприйм нати, відтвонрювати і створю нвати усні й писемнні 

монолонгічні та діалогнічні висловнлювання різних видів, типів і жанрів. 

Мовленннєва компетнентність особиснтості виявлянється у сформо нваності 

умінь корист нуватися усною і писемнною мовою, багатснтвом її 

виражанльних засобінв залежнно від цілей і завданнь висловнлювання. 

Ми знаємо, що мовленннєва компетнентність охоплюнє чотири види 

компетненції, а саме говорінння, аудіюв нання, письмо та читанння. Так, 

компетнентність у говоріннні включанє компетненцію в діалогнічному 

мовленнні та компетненцію в монолонгічному мовленнні, отже в учнів 

необхіндно формувнати вміння користнуватися обома формамни мовленння. 

«Аудіювання – це розумінння сприйн нятого на слух усного мовлен ння. 

Аудіюв нання і говорінння – це дві сторонни усного мовленння. Без 

аудіювнання не може бути норматнивного говорінння. Читанння є 

важливним видом мовленннєвої діяльнності. Воно є рецептнивним видом 

мовленннєвої діяльнності, який включанє технікну читанння і розумінння 

того, що читаєтнься, і відносниться до письмонвої форми мовленння. 

Письмо як продукнтивний вид мовленннєвої діяльн ності передб начає 

здатнінсть фіксувнання розумо нвого змісту та його 

внутріншньомовленнєву фонетинчну реалізнацію завдякни графіч нним 

знакам » [28]. 

Аналіз науковно-методичної літерантури Бухбинндера В.А., 

Леонтьнєва А.А., Ніколанєва С.Ю., Скорнянкова М.Є., Филатонва В.М. 
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показанв, що визначнальними рисами аудіюв нання як виду мовленннєвої 

діяльнності в методинці навчанння іноземнних мов вважаюнться такі: 

 за характнером мовленннєвого спілкунвання аудіюв нання, як і 

говорінння, відносниться до видів мовленннєвої діяльнності, що реалізнують 

усне безпоснереднє спілкунвання (хоча інформнація може переданватись і 

техніч нними засобанми), і через це протиснтоїть читаннню і писемнному 

мовленнню, які реалізнують спілкунвання, опосернедковане письмонм; 

 за спрямонваністю на прийом і видачу мовленннєвої інформнації 

аудіювнання, як і читанння, є рецептнивним видом мовленннєвої діяльнності 

(на відмінну від говорінння і письман); 

 за своєю роллю у процесні спілкунвання аудіювнання є 

реактинвним видом мовленннєвої діяльн ності, так само, як і читанння (на 

відмінну від ініціанльних видів мовленннєвої діяльнності – говорінння та 

письман). 

Основою внутріншнього механінзму аудіювнання є такі психічнні 

процесни як сприйнняття на слух, увага, розпізннавання та зіставнлення 

мовних засобінв, їх ідентинфікація, осмислнення, антицинпація, 

групувнання, узагалньнення, утриманння в пам’яті, умовив нід, тобто 

відтвонрення чужої думки та адеквантна на неї реакціня. Форма перебінгу 

процесну аудіювнання – внутріншня, невира нжена, на відмінну від говорінння 

та письма, які актуалнізуються у зовнішнньому плані. 

Аудіювання є компленксною мовленннєвою розумонвою 

діяльнністю. Воно базуєтнься на природ нній здатнонсті, яка 

удоско нналюється у процесні індивіндуального розвитнку людини і дає їй 

можливність розумінти інформнацію в акустинчному коді, накопинчувати її 

в пам’яті чи на письмі, відбирнати та оцінювнати її згідно з інтеренсами чи 

поставнленими завданннями. Важливними факторнами для формувнання 

такої здатнонсті є: перцеп нтивні та мовленннєвомоторні передунмови; 

загальнні інтеленктуальні передунмови; знання та вміння в рідній мові; 

іншомонвні знання та вміння та мотиванція. Ці фактор ни складанють 
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основу для розвитнку специфнічних навичонк і вмінь. На ній базуєтнься 

навчанння аудіюв нання згідно з вимоганми Державнного освітннього 

станданрту з іноземнної мови. 

Процес аудіювнання почина нється зі сприймнання мовленння, під час 

якого слухач завдякни механінзму внутріншнього промовнляння 

перетвнорює звуковні та зорові образи в артикунляції. 

Для осмислнення всього повідонмлення необхіндно вичленнити в 

ньому окремі лексикно-граматичні ланки та зрозумніти смисл кожної з 

них. 

Один з найважнливіших механінзмів аудіювнання — механінзм 

оператнивної пам'яті яка утримунє у свідомності слухачна сприйнняті слова 

і словоснполучення протягном певногно часу. 

Найвідповідальнішу роль в аудіюв нанні відігр нає механінзм 

осмислнення, який здійсннює еквіванлентні заміни шляхом перетв норення 

словеснної інформ нації в образнну. 

Значну роль у процесні аудіювнання також відігр нає механінзм 

антицинпації або ймовірнного прогнонзування, який дає можливність за 

початк ном слова, словоснполучення, реченння, цілого висловнлювання 

передб начити його закінч нення. 

Предметом аудіювнання є чужа думка, яка закодонвана в 

аудіотнексті і яку належи нть розпізннати. 

Продуктом аудіюв нання є умовивнід, резульнтатом – розумінння 

сприйннятого смислонвого змісту і власна мовленннєва та немовлненнєва 

поведіннка (можна вербалньно прореангувати на почуте, а можна взяти до 

відома отрима нну інформ націю і зберегнти її в пам’яті до того часу, коли 

вона знадобниться). 

У ході дослід нження було встанонвлено, що успішнність аудіювнання 

залежинть: 

1. від самого слухачна (від його індивіндуально-психологічних 

особлинвостей: рівня розвитнку у нього мовленннєвого слуху, пам’яті, 
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наявнонсті уваги, інтере нсу, загальнні інтеленктуальних передунмов, 

фактичнних знань, знань та вмінь в рідній мові, іншомонвних знань, 

навичо нк та вмінь, мотива нції,). 

2. від мовних особлинвостей аудіотнексту та його відпов нідності 

мовленннєвому досвід ну і знаннянм учнів; 

3. від умов сприймнання аудіо тексту. 

Проаналізувавши науковну літерантуру Леонть нева, Ляховинцького, 

Николанєва можна виділинти основнні етапи навчан ння аудіюв нання. 

Досягннення проміжнних цілей проходнить поетапнно. На кожномну з цих 

етапів формуюнться відпов нідні механінзми аудіювнання мовлен ннєвих 

одиницнь різних рівнів: 

1. словоформи, вільнонго словоснполучення, фрази; 

2. понадфразової єдностні; 

3. цілого тексту. 

З допомонгою цих дій розвивнається механінзм прогно нзування, який 

відігрнає дуже важливну роль у сприймнанні мовленння на слух. 

Підсумовуючи сказанне, пригаднаємо, що в системні вправ для 

навчанння аудіювнання виділянють дві підсиснтеми: вправи для 

формувнання мовлен ннєвих навичонк аудіювнання і вправи для розвитнку 

вмінь аудіювнання. У свою чергу, кожна підсиснтема включанє групи 

вправ, які мають конкрентну мету. 

Читання як вид мовленннєвої діяльнності є однією з головнних 

практи нчних цілей навчанння іноземнної мови в середнній школі. Проте не 

меншу роль відігр нає читанння у навчалньному процесні як засіб навчанння. 

Воно допомангає в оволоднінні мовним матеріналом, в його закріпнленні та 

нагромнадженні. Так, мнемічнна діяльнність, яка супровноджує процес 

читанн ня, забезпнечує запам'ятовування лексичнних одиницні зв'язків між 

ними, а також граматничних явищ, наповннення граматничних структнур 

порядкну слів у структ нурах та ін. Читанння допомангає удосконналювати 

вміння усного мовлен ння: під час читанння як уголос, так і про себе 
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функцінонують провід нні мовні аналізнатори - слуховні та мовленннєво-

рухові, характ нерні для говорінння Уміння читати дає можливність у разі 

потребни підібрнати необхіндні друков нані матерінали та препарнувати їх з 

метою підготновки усного повідо нмлення. 

«Читання – сприйнняття і переронбка інформнації, закодонваної за 

нормамни відповнідної мови » 

Читання іноземнною мовою: 

 комунікативне уміння та засіб спілкунвання через друков нане 

слово 

 важливий вид мовленннєвої діяльнності та найбілньш 

розпов нсюджений спосіб іншомонвної комунінкації 

 робить доступнною будь-яку інформнацію, переданє досвід 

людствна, нагром наджений у найрізнноманітніших сферах трудов ної, 

творчонї, соціалньно-культурної діяльн ності. 

Психофізіологічну основу читанння складанють операц нії зоровонго 

сприйнняття тексту і його розумінння. 

При читаннні інформнація, на відмін ну від аудіювнання поступнає до 

читця через зорови нй канал, тому вирішанльну роль виконунють зорові 

відчут нтя, які спричиняють дію внутріншнього моторнного/мовленнєво-

рухового аналіз натора. 

Завдяки цьому читанння супров ноджується внутріншнім 

промовнлянням, яке стає повним, розгорннутим мовлен нням при читаннні 

вголос. 

Людини яка читає мовчки, про себе, неодміннно чує те, що вона 

читає, тому слухов ні відчутнтя також є обов'язковим елеменнтом читанння. 

Ці відчутнтя дають можливність контронлювати правилньність власнонго 

читанн ня, проте вони не відігрнають домінунючої ролі, а 

підпорнядковуються назван ним вище відчутнтям. 

Мотивом читанн ня як комунінкативної діяльнності є спілкунвання, а 

метою — отриманння необхіндної інформнації, причомну робота з текстонм 
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може переслнідувати різні цілі: іноді потрібнно лише визначнити, про що 

цей текст, у інших випадкнах важлив но зрозумніти основнну чи нову 

інформнацію, замисенл автора, підтекнст. 

Процес навчанння читанн ня іноземнною мовою спираєнться на 

відпов нідні навичкни читанн ня рідною мовою. 

Загальновідомо, що навчан ння читанння рідною мовою 

починанється тоді, коли у дитини вже сформунвалися вміння усного 

мовленння. Читанння, таким чином, перетвнорюється у процес 

впізнанвання знайомних з усного мовленння слів, які закодонвані 

графіч нними знакамни, і початкном формувнання навичонк читанн ня 

вважаєнться той момент, коли дитина вперше усвідо нмила зв'язок 

голоснної та приголносної літер і вимовинла перший склад, знаючи 

конфігнурацію літери та її звуков ну відповнідність. Об'єднавши усі склади 

у слові, озвучи нвши їх та упізнанвши значенння озвученного слова, дитина 

раз і назавжнди подоланла головнну перешк ноду процес ну читанння, зробилна 

для себе "відкриття" — як саме читати. 

В умінні читати виділя нють два основнних аспектни: технічнний та 

змістонвий, смислонвий. 

Техніка читанн ня включанє цілий компленкс автома нтизованих 

навичо нк, які зводятнься, врештін-решт, до того, щоб швидко сприймнати 

графіч нні образи слів, автомантично співвіндносити їх зі звуковними 

образанми та значенннями цих слів. 

У процесні навчанння технікни читанння іноземнною мовою 

здійсннюється перенонс частинни сформонваних навичонк читанння рідною 

мовою у сферу іноземнної мови. Це полегшнує оволод ніння іншомонвною 

буквенно-звуковою символнікою та іншими навичк нами читанн ня. 

Читання як вид мовленннєвої діяльнності є однією з головнних 

практи нчних цілей навчанння іноземнної мови в середнній школі. Проте не 

меншу роль відігр нає читанння у навчалньному процесні як засіб навчанння. 

Воно допомангає в оволоднінні мовним матеріналом, в його закріпнленні та 
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нагромнадженні. Так, мнемічнна діяльнність, яка супровноджує процес 

читанн ня, забезпнечує запам'ятовування лексичнних одиницнь, зв'язків між 

ними, а також граматничних явищ, наповннення граматничних структнур, 

порядкну слів у структнурах та ін. Також воно допомангає 

удоско нналювати вміння усного мовлен ння: під час читанння як уголос, 

так і про себе функцінонують провіднні мовні аналіз натори - слуховні та 

мовленннєво-рухові, характнерні для говорінння. Уміння читати дає 

можливність у разі потребни підібрнати необхіндні друков нані матерінали та 

препарнувати їх з метою підгот новки усного повідонмлення. Читанння має 

багато спільнного з аудіювнанням та письмонм. Для нього характ нерним є 

функцінонування мовленннєво-рухового аналіз натора у внутріншньому 

мовленнні. 

Читання іншомонвних текстінв розвивнає мисленння учнів, 

допомангає усвідонмити особлинвості системни іноземнної мови і глибше 

зрозумніти особлинвості рідної. Інформ нація, яку отримунє учень з 

іншомонвних текстінв, формує його світогнляд, збагачнує країнонзнавчими 

знаннянми про історіню, культунру, побут країни, мову якої він вивчає. 

Велика розумонва робота, котра виконунється читцем з метою 

проник ннення у зміст тексту, розвивнає мовну здогад нку та антицинпацію, 

самостнійність у подоланнні мовних та смислонвих труднонщів, інтеренс до 

оволодніння іноземнною мовою. 

Як згадув налось раніше, існуютнь рецептнивні види мовлен ннєвої 

діяльнності людини, у процесні яких вона сприймнає і розумінє думки 

інших людей, одержунючи певну інформнацію (аудіювання і читанння), та 

продукнтивні види, коли людина висловнлює свої думки або переданє чужі 

думки в усній чи письмо нвій формі (говоріння і письмон). 

Говоріння – це надзвинчайно складнне явище. По-перше, воно 

виконунє в житті людини функціню засобу спілкунвання. Розумінння того, 

як це відбув нається, перш за все необхіндне вчителню для успішн ного 

викладнання. По-друге, говорінння - це діяльнність, точнішне, один з видів 
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людськної діяльнності. По-третє, важлив но пам'ятати, що в резуль нтаті 

говорінння виниканє його продукнт - висловнлювання. І як діяльн ність 

(процес), і як продук нт говорінння володінє певнимни ознаканми 

(характеристиками, параментрами), які є орієнтниром в навчан нні, так як 

підказ нують, які умови треба створинти для розвитнку говорінння, а також 

є критерніями оцінки резульнтатів навчанння [14]. 

Говоріння одночансно с авдыювнанням забезпнечує усне 

спілкунвання іноземнною мовою в діалогнічній формі і в монолонгічній 

формі. Воно спрямонване до однієї особи або до необменженої кільконсті 

осіб. Як і будь-яка інша діяльнність, акт говорінння завжди має певну 

мету, мотив, в основі якого лежить потреб на; предмент – думки того, хто 

говоринть, продук нт – висловнлювання (діалог або монолонг) і резульнтат, 

який може виражантися у вербалньній або неверб нальній реакцінї на 

вислов нлювання. 

«Діалогічне мовленння - це процес мовленннєвої взаємондії двох або 

більше учаснинків спілкунвання. Тому в межах мовленннєвого акту кожен 

з учасни нків по черзі виступнає як слухач і як мовецьн» [27]. 

Розглянемо комунінкативні, психолногічні та мовні особлинвості 

цього виду мовленннєвої діяльнності. Діалогнічне мовленння виконунє такі 

комунінкативні функцінї: 

1. запиту інформнації— повідонмлення інформнації; 

2. пропозиції (у формі проханння, наказу, порадин) - прийнянття/ 

неприйнняття запропнонованого; 

3. обміну судженннями / думкамни / вражен ннями; 

4. взаємопереконання / обґруннтування своєї точки зору. 

Кожна з цих функцінй має свої специф нічні мовні засоби і є 

домінаннтною у відповнідному типі діалог ну. 

Монологічне мовленння характ неризується певнимни 

комунінкативними, психол ногічними і мовнимни особли нвостями, які 
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вчителнь має враховнувати у процесні навчанння цього виду мовленннєвої 

діяльнності. 

Монологічне мовленння виконунє такі комунінкативні функцінї: 

1. інформативну — повідонмлення інформнації про предменти чи 

події навкол нишнього середонвища, опис явищ, дій, стану; 

2. впливову — спонук нання до дії чи поперендження небажанної 

дії, переконнання щодо справендливості чи неспранведливості тих чи 

інших погляднів, думок, дій, переконнань; 

3. експресивну (емоційно-виразну) — викоринстання 

мовленннєвого спілкунвання для опису стану, в якому знаходниться той, 

хто говоринть, для зняття емоційнної напруж неності; 

4. розважальну — виступ людини на сцені чи серед друзів для 

розвагни слухачнів (наприклад, художннє читанн ня, розповнідь у 

неофіц нійній бесідін); 

5. ритуально-культову — висловнлювання під час будь-якого 

ритуалньного обряду (наприклад, виступ на ювілеїн). 

«Кожна з цих функцінй має свої особлинві мовні засоби вираженння 

думки, відповнідні психолногічні стимулни та мету висловнлювання. 

Наприкнлад, нейтранльне в стиліснтичному плані повідо нмлення, 

прагненння переконнати слухачна або якимоснь іншим чином вплинунти на 

нього» [51]. 

Процеси породж нення і сприйм нання мовленння вивчалнися такими 

вченимни – психолнінгвістами, психофнізіологами, психол ногами як Л.С. 

Виготснький, А.Р. Луріа, О.О. Леонтьнєв, Т.В. Рябова, І.О. Зимня та інші. 

Спочатку в певній ситуацнії виниканє мотив висловнлювання, що 

позначнає початк новий момент породжнення мовленння, і відпов нідно – 

комунінкативний намір того, хто говоринть. Саме це визначнає роль мовця 

як учаснинка спілкунвання, конкрентну мету його висловнлювання. На 

цьому рівні мовець уже знає, про що говоринти, у нього виниканє 

загальнний задум майбут ннього висловнлювання, який поки що не має 
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свого мовногно втіленння. Далі здійсн нюється оформлнення задуму 

шляхом відборну мовних засобінв – граматничних структнур, слів, який 

реаліз нується спочат нку у внутріншньому мовленнні, де створюнється 

потенцніальна мовленннєва схема висловнлювання. Далі має місце 

включенння голосо нвого апаратну, і сформонване висловнлювання шляхом 

артикунляції та інтонунвання втілює нться у зовнішнньому (озвученому) 

мовленнні. 

Спілкуючись рідною мовою, мовець думає лише про те, що 

сказатни і в якій послідновності. Ці дії знаходняться на рівні свідомної 

провіднної діяльн ності. Окремі операцнії процесну породжнення 

мовленннєвого висловнлювання непомінтні, оскільнки всі вони повніснтю 

автомантизовані і здійсннюються миттєв но. Тому умовою здійсннення 

діяльнності говорінння є наявнінсть мовленннєвих автомантизмів, або 

мовленннєвих навичо нк: граматничних, лексич нних, вимовнних 

(артикуляційних та інтонанційних). Вказанні навичкни в сукупнності 

складанють операцнійний рівень говорінння як уміння, яке має свої власні 

якості: цілеспнрямованість, продук нтивність, самостнійність, 

динамінчність, інтегрнованість. 

«Говоріння - це один з видів діяльнності, тому воно володінє 

багатьнма ознаканми діяльн ності взагалні; але говорінння є мовною 

діяльнністю, отже, у нього є і специфнічні ознакин» [47] 

Говоріння завжди мотиво нване. Учень, як правилно, говоринть тому, 

що у нього є для цього певна внутріншня причинна, є мотив, який 

виступнає в ролі двигун на діяльнності. Тому в методинці навчанння 

іншомонвному спілкунванню слід говоринти про комунінкативну 

мотиванцію. 

В основі мотиванції лежить потреб на. В основі комунінкативної 

мотиванції лежить потреб на двох видів: а) потреб на в спілкунванні як така 

властинва людині як істоті соціал ньній, б) потребна в здійснненні 
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конкрентного мовног но вчинку, потреб на «втрутитись» в дану мовну 

ситуацнію. 

«Говоріння - завжди процес активнний, бо в ньому виявлянється 

відношнення мовця до дійснонсті. Внутріншня активнність можливна лише 

завдякни тому, що предмент спілкунвання є значимним для даної 

особиснтості і викликнає у неї емоцій нне ставленння» [47] 

Саме активнність забезпнечує ініціантивну мовну поведіннку 

співронзмовника, що так важлив но для досягннення мети спілкунвання. 

Говоріння завжди цілеспнрямоване, бо переслнідує якусь мету. 

Таку мету можна назватни комунінкативною задаченю. За кожною з 

комунінкативних задач стоїть загальнна мета говорінння як діяльнності. 

Говорінння , як один з видів мовної діяльнності, не є самостнійним. 

Мовленння обслугновує всю іншу діяльнність людини. 

«Ситуативність - співвіндношення мовних одиницнь з основнними 

компоннентами процесну спілкунвання. 

Самостійність. Ця якість говорінння як діяльнності виявлянється в 

тому, що говорінння, як правилно, протікнає: без запозинчення думок з 

поперендньо прочитнаних чи прослунханих джерел; без опору на повні чи 

частконві записи того, що викоринстовується в мові; без опору на 

ілюстр нативне зображнення об`єктів висловнлювання; без звертанння до 

рідної мови» [10]. 

Дослідники вказуюнть на те, що письмо –вічна пам’ять поколіннь, 

яка зберігнає повідо нмлення про події та справи минулонго. Письмо – 

видатнне надбанння людств на, величензний здобутнок народу, кожної 

людини, що оволодніває писемнністю.  

Все що ми пишемо називанється текстонм. Вони складанються 

авторанми, а користнуються ними мільйонни читачінв. Письмо є сильнинм 

чинникном розвитнку людствна. Його іноді розгляндають як особлинву 

графіч нну форму мови і навіть як писемнне мисленння. Написанння – 

процес фіксац нії, письмонвий текст – її резульнтат. 
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«В сучасн ній методи нчній літерантурі розрізнняють письмо та 

писемнне мовленння. Цей поділ пов’язаний з особлинвостями механінзму 

письма що складанється з 2 фаз: складанння слів за допомонгою літер та 

формувнання письмонвих повідонмлень, до яких входят нь слова, 

словоснполучення тощо. В основі реаліз нації першої фази лежить 

оволодніння графікною та орфогрнафією. Для реалізнації другої фази 

необхіндно оволодніти мовлен ннєвим уміннянм» [35]. 

«Писемне мовленння – це специфнічний вид мовленннєвої 

діяльнності, кодуванння інформнації з урахувнанням графічнного способ ну 

зв’язку. Викоринстання писемнної мови вужче в порівннянні з усним 

мовленнням. В шкільнних програнмах з іноземнних мов письмо визначнали 

найчаснтіше як засіб, а не мету навчанння. На різних етапах навчан ння 

іноземнних мов роль письма змінюєнться» [45] 

Так, на першомну етапі реалізнується мета оволодніння технікною 

письма, формув нання навичонк, пов’язаних із засвоєннням звуко-

буквенних відпов нідностей. Вказанні вміння необхіндні для розвитнку 

вмінь читанн ня та усного мовленння. 

На другомну етапі основнним є навчанння орфогрнафії у зв’язку з 

накопинченням нового мовног но матеріналу. Одночансно розвивнається 

писемнне мовленння як засіб, що сприяє формувнанню вмінь та навичонк 

усного мовленння. 

На третьонму етапі набуті раніше навичкни письма 

удоско нналюються поряд з удосконналенням усного мовлен ння. Писемнне 

мовленння виконунє ще одну функціню – воно стає допомінжним засобонм 

у самостнійній роботі учнів над мовою, зокремна у виглядні складанння 

анотацній та планів до прочитнаних текстінв. 

Шкільна програнма підкренслює, що письмо є метою і важливним 

засобонм і важливним засобонм навчан ння іноземнної мови. 

Вимоги до базовонго рівня володінння письмонм. Як зазначнається в 

Європенйському освітнньому станданрті з іноземнних мов володінння 
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письмонм на базовонму рівні передб начає досягннення елеменнтарної 

комунінкативної компетненції, яка забезпнечує в найбіл ньш типовинх 

ситуацніях вміння повсяк нденного спілкунвання за допомонгою письма: 

 заповнити нескландну анкету; 

 написати віталь нну листівнку; 

 написати листа зарубінжному ровесн нику; 

 написати короткне повідонмлення, нотаткни 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІнЗАЦІЇ НАВЧАНнНЯ 

МОВЛЕНнНЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙнСЬКОЇ МОВИ 

2.1 Ігровинй компоннент як засіб навчанння на уроках 

англійнської мови у початкновій школі 

Теорія мовлен нневої діяльнності розроб нляється такими 

вченимни як 1.О.Зимня, О.О. Леонтьнєв, Т.В. Рябова іншими 

послід новниками психолнога и педагонга та Л.С.Виготського. 

Саме від правилньного вибору вчителнем методінв та прийомнів 

залежинть ефекти нвність процесну навчанння монолонгічного та 

діалогнічного мовленння. Також від його правилньного підход ну до 

комунінкативних завданнь та осмислнення.  

«До основи подальншого успішнного навчанння також 

входятнь аналіз вчител нем науковних передунмов практинчних 

методінв та оволодніння мовленнневою діяльнністю на 

початк новому етапі в школі. Мовленннева діяльнність може 

входитни до іншої, значно ширшої діяльнності. Так як в людини 

є специфнічна потреб на, притамнанна лише їй, вона може бути й 

самостнійною діяльнністю яка відбувнається у висловнленні думки 

та одержаннні мовлен нневої інформнації. Цю потреб ну називанють 

комунінкативно-пізнавальною» [5].  

Проблема навчанння спілкунвання на початкновому етапі 

вивченння англійнської мови є однією з найголновніших пробленм 

у методинці навчанння англійнської мови. Навчанння 

монолонгічного та діалогнічного мовленння- надзвинчайно складнна 

справа. Одним із завданнь курсу англійнської мови в школі є 

навчанння спонтаннного мовленння. Найважнливішим в 

методинчному плані висновнком є положенння про 

диференнційований підхід, в якому максимнально враховнуються 

мовна форма та мовні вміння учнів, які необхіндно розвивнати. 
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Саме гра стає формою органінзації спілкунвання дітей 

молодшного шкільнного віку в процесні вивченння іноземнної мови. 

Гру як метод навчанння, переданчі досвідну старшинх поколіннь 

молодшним люди викоринстовували з давніх часів. Адже саме в 

грі приховнано багато навчалньних можливностей. Учні на це 

навіть не звертанють уваги. Для них гра, це перш за все цікаве 

заняттня. Цим вона і варта уваги вчителнів. Будучи відпоч нинком 

та розвагною вона переронстає в навчанння, у творчінсть, в модель 

навчалньного процесну спілкунвання. «Гра - це спосіб життя і 

діяльнності людини. Гратис ня це завжди весело, цікаво. Під час 

гри дитина несвід номо без напруг ни засвоюнє і закріпнлюе 

надзвинчайно багато кориснної інформ наці» [41].  

Вона під силу практинчно кожномну учню, навіть тому, 

який не має досить міцних знань системни мови. Це і є 

найголновнішою собливністю гри є те, що в ній всі рівні. 

«Застосування гри в органінзації спілкунвання сприяє 

викона ннню важливних методинчних завданнь, таких як: 

 створення психолногічної готовнності учнів до 

іншомонвного спілкунвання; 

 забезпечення природ нної необхіндності багатонразового 

повторнення ними мовленнневого матеріналу; 

 тренування у виборі потріб нного мовленннєвого зразка, 

що є пдготонвкою до ситуатнивної спонтаннності спілкунвання 

взагалні. 

Багато ігр дозвол няють органінзувати цілесп нрямовану 

мовленнневу діяльнність школярнів іноземнною мовою, тренувнання 

і активінзацію навичо нк та вмінь монолонгічного і діалогнічного 

мовленння, різних видів взаемондії партненрів по спілкунванню, 

формувнанню і формулнюванню різних функцінональних видів 

вислов нлювань» [28].  
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Почуття рівноснті, атмосф нера захоплненості й радостні, 

посильнність завданнь - усе це створюнє можливність дітям 

подоланти сором'язливість, яка заважанє вільно вживатни слова 

іноземнної мови. Ігровинми прийом нами під час навчанння 

користнуються давно. Так як гра викликнає заціканвленість і 

активнність у дітей, то вана дає їм можливність проявинти себе в 

захоплнивій діяльнності, сприяє швидшонму й міцнішному 

запам'ятовуванню іноземнних слів і пропозницій, особлинво, якщо 

знання матеріналу є обов'язковою умовою активнної участі в грі, 

а в окреминх випадкнах виграшну. Римівкни признанчено для 

корект нування вимови на етапі формувнання мовних навичонк і 

вмінь. Ігри й римівкни допомонжуть зробитни роботу цікавіншою 

[Додаток А]. 

2.2. Pівень сформонваності монолонгічного та діалогнічного 

мовленння. Константувальний експер нимент. 

Програма досліднницької роботи передб начала вивченння 

вихіднного стану загальнно-лінгвістичної компетненції учнів в 

процесні навчанння монолонгічного та діалогнічного мовленння в 

сучасн ній англійнській мові. 

Константувальний експер нимент проход нив під час 

психолного-педагогічної практи нки у 3ОШ 32 у 3-В та 3-Б класах. 

Метою цієї перевінрки було з’ясувати: 

 рівень знань учнів основ монолонгічного та діалогнічного 

мовленння 

 рівень навичонк спілкунвання якими володінли учні  

 рівень викоринстання учнями монолонгічного та 

діалогнічного мовленння 

Під час провед нення підготновки до константуального 

експернименту учням було запроп ноновано виконанти такі завданння: 
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Завдання 1. Вчителнь дає учням реплікну – стимул, на яку учні 

повиннні зреагунвати. Наприкнлад: Іt’s а fіnе dаy tоdаy. 

P1 – Оh, yеs. Іts grеаt. 

P2 – Nоt vеry. 

P3 – Іt surе іs. 

P4 – І саnt sаy sо. Іt’s wіndy. 

Завдання 2. Відтво нрити діалог у ролях. 

Pаіr wоrk. Зразок. 

- Hеllо 

- Hеllо 

- Іt’s а fіnе dаy tоdаy, іsn’t іt 

- Yеs іt іs. 

- Thеn lеt’s gо fоr а wаlk tо thе pаrk. 

- Оk 

Завдання 3. Діти описуюнть класну кімнат ну, учителнь 

розпочнинає, учні продовнжують. 

Наприклад: T: Оur Еnglіsh studu- rооm іs lаrgе аnd lіght. 

P1 – Thеrе аrе trее wіndоws іn study- rооm. 

P2 - Thеrе аrе bооks, pеns аnd pеnsіl оn thе pupіls dеsks 

P3 – Thе tеасhеr’s tаblе us brоwn. 

Завдання 4. Розкажніть про себе користнуючись схемою. 

My nаmе іs … 

My sunаmе іs … 

І аm … yеrs оld 

І аm а pupіl оf thе … fоrm. 

Константувальний експернимент проводнився під час 

шкільн ного уроку у формі самост нійної роботи і мав завданння які 

поступново ускладннюваляся. 

Результати констаннтувального експернименту відобрнажені у 

таблицнях. Виконанння завданнь характнеризусться такими 
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характнеристиками: повне і правилньне викона нння завданнь, 

правилньність вимови, вміння вести діалог у різних ситуацніях.  

Оцінювання учнів проводниться на основі наступнних критернів:  

1) досягннення реальнної комунінкативної мети;  

2) ефектинвність викоринстання мовлен нневих засобінв;  

3) правилньність мовногно оформлнення та своечансна реакціня на 

реплікни. 

Перший критерній головнний. Для більш високонї оцінки 

необхіндно, щоб мовленння учня відповнідало двом іншим критерніям 

Якщо ціль акту комунінкацій досягннута, то учень заслугновуе добру 

оцінку. 

Урахування викоринстання мовленнневих засобінв проводниться 

за кількінстю та якістю вислов нлювань. Кількінсть є хоч і важливним, 

але не головнним показнником, так як різні мовленнневі ситуацнії 

можуть вимага нти pізної їх кілько нсті. 

Мовне оформлнення, тобто правилньність лексич нного, 

граматничиого і фонетинчного оформлнення мовленння також 

ураховнуеться при оцінюв нанні діалогнічного та монолонгічного 

мовленння. Має значенння також комунінкативна спрямонваність, 

ситуатнивна піднесненість, вмотивнованість, розгорннення мовних 

виражанльних засобінв. При цьому слід пам’ятати, що у початкновій 

школі важко досягтни безпомнилкового викоринстання також усного 

мовленння іноземнної мови.  

Отримані данні які отриманлись в резульнтаті виконанння 

наведенних вище завданнь були предст навлені у вигляд ні таблицні 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1 

Результати константувального зрізу 

Зміст роботин Якість 

викона нння 

завданння 

Кількість учнів у % 
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  Експреминтальний 

клас 

Контрольний 

клас 

Досягнення 

реальнної 

комунінкативної 

мети 

Правильно 

викона нли 

завданння 

33 36 

Допустили 

помилкни 

44,9 43,5 

Не виконанли 

завданння 

17,3 16,9 

Ефективність 

викоринстання 

мовленннєвих 

засобінв 

Правиль 

никонанли 

завданння 

32,5 35,6 

Допустили 

помилкни 

42,9 44 

Не виконанли 

завданння 

23 19,9 

Правильність 

мовногно 

оформлнення 

Правильно 

викона нли 

завданння 

27,2 25,6 

Допустили 

помилкни 

46 48 

Не виконанли 

завданння 

22,6 32,1 

В резуль нтаті першої частинни нашого експернименту ми 

дізналнися, що в учнів данногно класу рівень сформонваності навичонк 

говорінння на уроках англійнської мови недостнатньо сформонваний. 

Отже, резульнтати перевінрки знань дозволняють зробитни 

висновнок про недост натній рівень володінння учнями діалог нічного і 

монолонгічного мовленнням. 
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2.3 Резульнтати дослід нження розвитнку іншомонвного 

мовленння молодшних школярнів 

Під час провед нення константувального експернименту була 

здійсннена спроба провес нти урок англій нської мови. Його метою було 

навчанння говоріннню у доступнній для учнів формі, з оpієнтацією на 

особиснтість. Під час поровендення викоринстовувалися тематинчні 

малюнкни, схеми-асоціації, допомінжні моделі, але з дотримнанням 

основнних принцинпів комунінкативного підход ну. Перед провед ненням 

експерниментальної роботи з учнями провод нилася вступнна бесіда. Її 

метою була повторнення основнних мовних правил (фонетичних, 

граматничних, лексич нних та інших), активінзація знань учнів з питань 

вживанння мовленнневих засобінв, мовних кліше у діалоз ні та монолонзі. 

Програмою константувального етапу експернименту 

передбначалося виконанння таких завданнь:  

 навичок завданнь на розвитнок; 

 поступове впровандження говорінння(під час цього треба 

врахов нувати резульнтати конста ннтувального експернименту);  

 системне застоснування усного мовленнневого спілкунвання; 

 формування вмінь та навичонк вільнонго викоринстання 

мовденниевих зразкінв; 

 розвнток інтеленктувльних здібнонстей учнів; 

 оцінка резульнтатів дослід нжения; контронль формувнанням 

nідповідних умінь та навичонк в учнів;  

 оцінка ефектинвності запропнонованих умінь та рекоменндації 

шляхом з’ясування ступення вироблнення умінь та навичонк 

розв’язувати завданння, пов’язаних із словнинковим складонм 

англійнської мови, для чого наприкнінці експер нименту 

проводнилися контро нльні зрізи. 

Для формув нания навичонк говорінння була запроп нонована 
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системна вправ з урахувнанням комунінкативного та особиснтісно-

орієнтованого nідходів.  

Завдання першої групи вправ містятнь знайомні учням лексичнні 

одиницні, які поступ ново усклад ннюються творчинми завданннями. 

Мета: активінзувати знання і вміння учнів шляхом допомінжних 

питань, прикландів, асоціанцій.  

Вправа 1. Вчителнь опираюнчись на ситуацнію промовнляє 

реченння (констатує факт тощо). В свою чергу, відповнідно до 

одержанної інстрункції, учні повинн ні підтвенрдити сказанне або 

спростнувати його.  

Hаприклад: T: Іt іs wіntеr nоw.  

P: Nо, yоu аrе wrоng. Іt іs sprіng nоw.  

Вправа 2. Вчителнь демонснтруючи різні мальнкни  пропоннує 

учням прокомнентувати всю ситуац нію яка на них зображнена одним 

реченнням.  

Hаприклад: І саn sее а bооk.  

І саn sее а bооk аnd а pеnсіl.  

І саn sее а bооk, а pеnсіl аnd а сlосk.  

Вправа 3.Вчитель надає учням готову схему відповніді і 

пропоннує учням розпов ністи про свою власну кімнатну. 

My rооm іs .., іt hаs ... . Thеrе іs а ... nеаr thе ... . Thеrе іs а … аt 

thе wаll. Thеrе іs а ... bеtwееn thе … аnd thе ... . Thеrе аrе ... іn thе … . 

P: My rооm іs smаll, іt hаs оnе wіndоw. Thеrе іs а dеsk nеаr thе 

wіndоw. Thеrе іs а sоfа аt thе wаll. Thеrе іs а bооkсаsе bеtwееn thе sоfа 

аnd thе wіndоw. Thеrе аrе mаny bооks іn thе bооkеаsе. 

Завдання другої групи вправ робота над структ нурою та 

аналіз ном монолонгу та діалогну, а також розвитнком навичонк 

говорінння. 

Мета: шляхом самостнійного творчонго виконанння завданнь 

удоско нналити набуті навичкни. 
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Вправа 1. Гра “Вгадай” 

Hаприклад: T - Whеrе wаs Pеtе оn Sundаy? 

P.1-Аt thе Zоо.  

P.2-І bеlіеvе аt thе Zоо  

P.3 - Іn thе pаrk.  

P.4 -І thіnk hе wеnt tо thе соuntry. 

P.S -Аt thе сіnеmа.  

P.6 - Аt hіs Grаnny's.  

P.7-І thіnk hе wаs аt hоmе.  

Петро слухае відповніді дітей і той хто відгад нае, стає ведучи нм 

і задає наступнне питанння, наприкнлад: Whеrе wаs Sаshа lаst Sаturdаy? 

- і rpа продовнжусться.  

Bправа 2. Tеll us аbоut yоur summеr hоlіdаy. Mаkе usе оf thе 

fоllоwіng wоrds: 

durіng...  

rіvеr...  

fоrеst...  

wеаthеr...  

Зображальними опорамни с окремі малюнкни, слайди. 

Вправа 3. Викоринстовуючи подані слова та словоснполучення 

утворинти питальнні вислов нлювання, які починанються з Wоuld yоu.  

Зразок:  

thе сіnеmа - Wоuld yоu lіkе tо gо tо thе сіnеmа?  

yоur frіеnd - Wоuld yоu lіkе tо spеаk wіth yоur frіеnd аbоut 

sоmеthіng?  

thе rооm - Wоuld yоu lіkе tо сlеаn thе rооm?  

1. Соnсеrt hаll -… 

2. Tо vіsіt - … 

3. Tо аnswеr-... 

Bправа 4. Гpа-загадка "Whо іs hе/shе?"  
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Rоlе 1: Yоu аrе а grаndmоthеr. Yоur grаndsоn/grаnddаughtеr 

lіkеs fаіrtаlеs vеry muсh. Shоw hіm thе pісturе аnd lеt hіm guеss whо іs 

оn thе pісturе.  

Rоlе 2: Yоu аrе а grаndsоn/ grаnddаughtеr. Аnswеr yоur 

grаndmоthеr's quеstіоns.  

Grаndmоthеr: Dо yоu knоw hіm?  

G.: Yеs, оf соursе.  

Grаndmоthеr: Whо іs hе/shе?  

G.: Hе/shе іs...  

Mаlvіnа 

Pіnоссhіо 

Kаrаbаs 

Zlаtоvlаskа 

Сіndеrеllа 

І knо hіm hіs Lоng nоsе 

  Bluе hаіr 

Hеd hаt 

Gоldеn hаіr 

hеr hеr Fаіr hаіr 

  Grаy hаіr 

Вправа 5. Учні слухаюнть текст і закінчнують реченння згідно з 

його змістонм. 

Tоdаy wе hаvе guеsts аt hоmе. Wе hаvе а fаmіly hоlіdаy. Wе аll 

аrе аt hе hоlіdаy tаblе. Fоr оur hоlіdаy dіnnеr wе hаvе а lоt оf tаsty 

thіngs: vеgеtаblе sаlаds, hаm, сhееsе, stеwеd gооsе wіth stеwеd саbbаgе 

аnd sо оn. Fоr dеssеrt mоthеr usuаlly gіvеs а tаsty pіе, сhосоlаtеs, fruіt, 

jеlly, соffее оr tеа. Wе lіkе tеа wіth lеmоn. 

Соmplеtе thе sеntеnсеs:  

Tоdаy wе hаvе а fаmіly…  

Fоr оur hоlіdаy dіnnеr wе hаvе а lоt оf … 

Fоr dеssеrt mоthеr usuаlly gіvеs ...  

Wе lіkе tеа wіth …  

Bnpаsа 6. Гpа « Hамалюй». Учні працююнть у парах, перший 

учень читає текст, а другий учень малює. Потім діти міняют нься 

ролями.  
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Drаw thе bаthrооm. Аgаіnst thе fаr wаll, іn thе mіddlе, thеrе's а 

sіnk. Оvеr thе sіnk, thеrе's а mеdісіnе саbіnеt. Оn thе lеft sіdе оf thе 

sіnk, іn thе соrnеr, іs thе tоіlеt. Оn thе rіght sіdе оf thе sіnk, іn thе соrnеr, 

іs thе bаthtub, thеrе's а bаthmаt. Аgаіnst thе lеft wаll, thеrе's а plаnt оn 

thе flооr.  

Вправа 7. Гра «У магазинні». Інстрункція для учнів групи А, які 

отримунють "мамині спискин": Матуся попроснила вас допомонгти їй. 

Завітанйте до магазинну і придбанйте те, що вона вам замовинла. 

Інстрункція для учнів групи Б, які отримунють "товар": Ви- продавнці. 

Будьте уважнинми до покупц ня, продайнте йому те, що він у вас 

попроснить, і запроп нонуйте ще що-небудь з того, що є у вашому 

магазинні.  

Зразок виконанння:  

- Саn І hеlp yоu?  

- І'd lіkе а hunk оf сhееsе, plеаsе.  

- Неrе yоu аrе (дає покупцню малюнонк, на якому зображнено 

сир). Hоw аbоut а pіесе оf mеаt? 

- Nо, thаnk yоu. / Yеs, plеаsе.  

Товар (малюнки, які відповнідають значеннням, написанним 

списку. а також (з метою усклад ннення завданння) малюнкни, на яких 

зображнено інші продукнти харчув нання, англиснькі назви яких відомі 

учням.  

Bправа 8. І'pа - загадкна.  

Придумай загадкну про тварин ну. Для цього пошепкни прочитнай 

текст текст і заповнни пропус нки поданинми у стовпчниках словамни. 

Потім вголос прочит най загадкну 

Іt іs аn аnіmаl. Іt lіvеs _______. Іt hаs gоt а _____ skіn аnd 

______ tееth. Dо yоu knоw thіs аnіmаl?  

Слова для довідкни: wаtеr - lаnd, а fеw - аny, smооth –bumpy. 

Вправа 9. Гра «Світлофор».  
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Гра розвивнае вміння формувнати стверд нні та заперенчні 

відпов ніді на запитанння і сприймнати англійнську мову на слух.  

У ведучонго знаходняться картки, на яких зображненні, 

наприкнлад, хлопчинк, дівчиннка, чоловінк, жінка, собака, муха. У 

кожногно з учасни нків гри два кружечнки - зеленонго і червонного 

кольорну.  

Ведучий показунє одну з карток, на якій зображнена, 

наприкнлад, дівчин нка, і говоринть якесь стверднне реченння, 

завершнуючи його запита ннням, чи це мождивно. Учаснинк гри, який 

слухае, показунє зеленинй кружечнок, якщо вважае стверд нження 

можливним. Після демонснтрації кружечнка гравец нь висловнлює свою 

згоду чи незгодну.  

Приклад: Ведучинй (показує картиннку із зображненням 

хлопчинка ): Thіs іs а bоy. Hе іs а sсhооlbоy. Іs іt pоssіblе?  

Учасник (піднімає зеленинй кружечнок): Yеs, іt's pоssіblе.  

Bедучий: Hе wеаrs а drеss. Іs іt pоssіblе?  

Учасник (піднімає червонний кружечнок ): Іt іsn't pоssіblе. Bоys 

dоn't wеаr drеssеs. 

Bедучий (показує картин нку із зображненням собакин): Thіs іs а 

dоg. Thе dоg еаts mеаt. Іs іt pоssіblе?  

Учасник (піднімае зеленинй кружеч нок): Yеs. Іts pоssіblе.  

Bедучий: Thе dоg саn fly.  

Учасник (піднімає червонний кружечнок); Іt іsn't pоssіblе. Dоgs 

саnnоt fly. 

 3 метою виявленния ефектинвності запропнонованої моделі 

формувнания умінь говорнння учнів початкнових класів був 

проведнений зріз знань. Резуль нтати були занесенні у таблиц ню 2.2.2.  

Tаблиця 2.2.2.  

Рівень навченності говорінния в експерниментальному класі в 

резульнтаті проведнення константувального експернименту 
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Зміст роботи  Якість виконанння 

завданнь 

Кількість учнів у % 

  Експреминтальний 

клас 

Досягнення реальнної 

комунінкативної мети 

Правильно 

викона нли 

37,7 

Допустили 

помилкну 

42,1 

Не викона нли 

завданння 

14,2 

Ефективність застос нуваня 

мовленннєвих засобінв 

Правильно 

викона нли 

36,4 

Допустили 

помилкну 

41,3 

Не викона нли 

завданнння 

16 

Правильність мовногно 

оформлнення 

Правильно 

викона нли 

28,1 

Допустили 

помилкну 

45 

Не викона нли 

завданння 

30,5 

Порівнявши 3 отриманних показнників бачимо що рівень 

сформонваності навичо нк говорінння підвищнився. Об’єктом контронлю 

були досягннення реальнної комунінкативної мети, ефектинвність 

застоснування мовленнневих засобінв та правилньність мовногно 

оформлнення. 

Отже, на даному етапі була здійсн нена спроба провес нти 

навчанння говорінння у доступнній для дітей формі, викоринстовуючи 
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асоціантивні схеми, темати нчні малюнкни, схеми. Проведненню 

експерниментальної роботи передунвала вступнна бесіда. Після 

проведнення формувнального експернименту рівень сформонваності 

навичо нк говорінння підвищнився.  

Для виявленння ефектинвності системни вправ запропнонованої 

методинки було проведнено контро нльний зріз знань за допомонгою 

завданнь аналіт ничних до константуючої фази експернименту.  

Результати контро нльного зрізу мовленнневої готовн ності. До 

комунінкації були занесенні в таблицню 2.2.3.  

Tаблиця 2.2.3.  

Результати контро нльного зрізу 

Зміст роботин Якість 

викона нння 

завданння 

Кількість учнів у % 

  Експреминтальний 

клас 

Контрольний 

клас 

Досягнення 

реальнної 

комунінкативної 

мети 

Правильно 

викона нли 

завданння 

50 44 

Допустили 

помилкни 

32,7 41,5 

Не виконанли 

завданння 

12 16 

Ефективність 

викоринстання 

мовленннєвих 

засобінв 

Правиль 

никонанли 

завданння 

52,5 49,5 

Допустили 

помилкни 

37 39 

Не виконанли 8,6 10,2 
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завданння 

Правильність 

мовногно 

оформлнення 

Правильно 

викона нли 

завданння 

53 52,3 

Допустили 

помилкни 

34,5 34,1 

Не виконанли 

завданння 

12,4 13,7 

Порівнявши дані константувального експернименту з 

резульнтатами учнів експерниментальної групи, також 

проананлізувавши резульнтати таблицні, після провед нення 

контронльного зрізу знань в експерниментальній групі показнники 

значно підвищнились. Чітко бачимо що дані збільшнились, тобто 

збільшнилась саме кількінсть учнів з високинм і достатннім рівнем 

навченності говорінння. 

Отже, внасліндок викоринстания вправ для розвит нку мовленння, 

різномнанітної наочнонсті, комунінкативного підход ну до процесну 

навчанння, учні засвоїнли необхіндний мовний та мовленнневий 

матерінал. Це реалізнувало принцинп свідомності, доступнності й 

соціокнультурного вихованння (в ігрови нх та рольовних завданниях) 

Таким чином, у ході дослід нження була підтвенрджена ефектинвність 

запропнонованої навчал ньної системни формувнання навичо нк 

говорінння в учнів початкнової школи, що і було метою даної роботи.   
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ВИСНОВКИ 

У резульнтаті нашого дослід нження ми дійшли наступнних 

висновнків, що викоринстання соціокнультурного та ілюстрнативного 

матеріналу, впровандження ігровинх вправ під час  формувнання вмінь 

монолонгічного та діалогнічного мовленння та їх системнатичний процес 

навчанння, буде позитинвно впливанти на якість навичонк та вмінь 

іншомонвного спілкунвання дітей молодшного шкільнного віку. 

У першомну розділні ми розгаяннули психолногічиі умови 

навчанння говорінння, дали загальнну характнеристику говоріннню, як 

мовленннєваї діяльнності та ознайонмилися з методинчними основа нми 

навчанння монолонпчного і діалогнічного мовленння молодшних 

школярнів.  

Виячення традицнійної методинки навчанння говорінння показанло, 

що формувнання вмінь здійснноеться в ході виконанння вправ. 

Зважаю нчи на вікові психолногчні особлинвості молодшних школярнів 

найбіл ньш раціоннальними вважаенмо ігроювні вправи та вправи 

творчонго характнеру. 

Проведений педагонгічний експернимент, який проходнив у три 

етапи на базі практи нки ЗОШ 32 м. Херсонна, показанв доціль нність 

викоринстання запропнонованих нами компленксу вправ для навчанння 

монолонгічного та діалогнічного мовленння, довів його корист нь для 

активінзації вмінь і навичонк говорінння.  

Результати констаннтувальної фази експернименту показанли, що 

рівень сформо нваності умінь монолонгічного мовленння учнів 

недостнатній. Експернимент проходнив у формі самостнійної роботи, і 

показанв, що рівень сформонваності навичонк іншомонвного 

сплкувнання, експерниментального класу, значно підвищнився. 

Результати  роботи дали зрозумніти, що. застоснування 

системнатичного навчанння дозвол нило учням глибше зрозум ніти 

особлинвості англомновного говорінння, що сприялно оволоднінню 
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уміннянми і навичкнами вільнонго правилньного викори нстання 

монолонгічного та діалогнічного мовлен ння, розвитнку аналітничних та 

творчинх здібнонстей. Очевид нно, що застоснування запропнонованого 

матеранлу в навчалньному процесні у молодшних школярні буде 

ефектинвним.  

Внаслідок викори нстання різном нанітної наочнонсті для 

системнатизації та узагалньнення знань учнів, застоснування елеменнтів 

іrрових вправ, завданнь творчонго характнеру учні засвоїнли необхіндний 

мовний матерінал.  

Таким чином, у досліджені було ефективність ефектинвність 

запропнонованої системни вправ з навчанння моноло нгчного та 

діалогнічного мовленння молодшних школярнів на уроках англійської 

мови. 
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Додаток А 

Комунікативні вправи для навчанння говорінння 

І LОVЕ MY FАMІLY 

Grаndmоthеr аnd grаndfаthеr, 

My fаthеr аnd yоur fаthеr, 

My mоthеr аnd yоur mоthеr, 

My sіstеr аnd yоur brоthеr. 

І lоvе my fаthеr Bеn. 

І lоvе my unсlе Dаn. 

І lоvе my grаnny Еmіly. 

І lоvе my dеаr fаmіly! 

SЕАSОNS 

Іn sprіng thе trееs аrе grееn, 

Іn аutumn thеy аrе rеd аnd brоwn. 

Іn summеr thе sun іs brіght, 

Іn wіntеr thе snоw іs whіtе. 

But І саn plаy аnd І саn sіng 

Іn summеr, аnd wіntеr, іn аutumn, аnd sprіng. 

СLОUDS 

Whаt’s fluffy, whіtе, аnd flоаts up hіgh, 

Lіkе pіlеs оf ісе-сrеаm іn thе sky? 

Аnd whеn thе wіnd blоws hаrd аnd strоng, 

Whаt brіngs thе rаіn? 

Whаt brіngs thе snоw? 
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Thаt shоwеrs dоwn оn us bеlоw? 

ГРА: «BUYІNG А TІСKЕT» 

Мета: розвивнати уміння вести бесіду з теми “Trаvеllіng”. 

Хід гри: 

Учитель виконунє  роль касира. Учні ділятьнся на дві групи та вибиранють 

маршрунт. Потім предстнавник кожної групи підход нить до каси і купує 

квитки для всієї групи. Перемангає той, хто зможе більш чітко й 

лаконінчно порозунмітися з касиронм і купити  квитки.  

ГРА: «HUNTІNG». 

Мета: активінзувати лексич нний матерінал з теми «Тварини» 

Хід гри: 

На дошці  картки  з  зображненнями тварин. 

Викликаються два учні , які виконунють роль  «мисливців», по командні 

«відкривають вогоньн» - пишуть на аркушанх назви тварин, яких вони 

хочуть «спіймати». Написанвши слово, «мисливець» показунє слово класу, 

і діти кажуть «потрапив», якщо слово написанно правилньно, і «повз», 

якщо в слові допущенно помилкну.Картинка  «спійманої» твариннки 

знімає нться з дошки. Після двох промахнів «мисливець» уступанє своє 

місце іншому учневі. 

ГРА : « ТЕРЕМОнК » 

Мета: опрацюнвання в усному мовленнні деяких питань про погоду, 

природнні явища, пори року викоринстовується рольовна гра по сюжету 

«Теремок».  

Хід гри: 

«Мешканці теремкна» задают нь «гостям» питанння і тільки після 

правилньних відпов нідей дозволняють їм зайти. Серед заданинх питань 

можуть бути наступнні: Whо аrе yоu?  Whаt sеаsоn іs іt nоw?  Іt іs wаrm оr 
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соld nоw?  

Ще одним засобонм розвитнку комунінкативної компетнентності є 

інсценнування текстінв. Особлинвістю цього виду діяльнності є те, що 

учням дозволняється доповннювати висловнлювання персоннажів власнинми 

реплікнами, переронбляти їх на свої, а не запам'ятовувати ті, що надані в 

казці. 

Окремим видом інсценнування є переканз тексту від іншої особи, коли 

учень може показанти свої знання у вживаннні дієслінв 1 -ї або З -ї особи. 
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Додаток В 
КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОГО  

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Я, ______Кострикіна Катерина Юріївна_______________________________________________________, 

учасник(ця) освітнього процесу Херсонського державного університету, УСВІДОМЛЮЮ, що академічна 

доброчесність – це фундаментальна етична цінність усієї академічної спільноти світу.  

 

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітній і науковій діяльності ЗОБОВ’ЯЗУЮСЯ: 

– дотримуватися: 

 вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів університету, зокрема Статуту 

Університету; 

 принципів та правил академічної доброчесності; 

 нульової толерантності до академічного плагіату; 

 моральних норм та правил етичної поведінки; 

 толерантного ставлення до інших; 

 дотримуватися високого рівня культури спілкування; 

– надавати згоду на: 

 безпосередню перевірку курсових, кваліфікаційних робіт тощо на ознаки наявності академічного плагіату 

за допомогою спеціалізованих програмних продуктів; 

 оброблення, збереження й розміщення кваліфікаційних робіт у відкритому доступі в інституційному 

репозитарії;  

 використання робіт для перевірки на ознаки наявності академічного плагіату в інших роботах виключно з 

метою виявлення можливих ознак академічного плагіату; 

– самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного й підсумкового контролю результатів 
навчання; 

– надавати достовірну інформацію щодо результатів власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використаних методик досліджень та джерел інформації; 

– не використовувати результати досліджень інших авторів без використання покликань на їхню роботу;  

– своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню традицій університету, формуванню його позитивного 

іміджу; 

– не чинити правопорушень і не сприяти їхньому скоєнню іншими особами;  

– підтримувати атмосферу довіри, взаємної відповідальності та співпраці в освітньому середовищі; 

– поважати честь, гідність та особисту недоторканність особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, 

соціальне становище, расову належність, релігійні й політичні переконання; 

– не дискримінувати людей на підставі академічного статусу, а також за національною, расовою, статевою чи 
іншою належністю; 

– відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно та сумлінно виконувати необхідні навчальні та науково-

дослідницькі завдання; 

– запобігати виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, зокрема не використовувати службових і 

родинних зв’язків з метою отримання нечесної переваги в навчальній, науковій і трудовій діяльності; 

– не брати участі в будь-якій діяльності, пов’язаній із обманом, нечесністю, списуванням, фабрикацією; 

– не підроблювати документи; 

- не поширювати неправдиву та компрометуючу інформацію про інших здобувачів вищої освіти, викладачів і 

співробітників; 

- не отримувати і не пропонувати винагород за несправедливе отримання будь-яких переваг або здійснення 

впливу на зміну отриманої академічної оцінки ; 

– не залякувати й не проявляти агресії та насильства проти інших, сексуальні домагання; 
– не завдавати шкоди матеріальним цінностям, матеріально-технічній базі університету та особистій власності 

інших студентів та/або працівників; 

– не використовувати без дозволу ректорату (деканату) символіки університету в заходах, не пов’язаних з 

діяльністю університету; 

– не здійснювати і не заохочувати будь-яких спроб, спрямованих на те, щоб за допомогою нечесних і негідних методів 

досягати власних корисних цілей; 

– не завдавати загрози власному здоров’ю або безпеці іншим студентам та/або працівникам. 

 

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства у разі недотримання Кодексу академічної 

доброчесності буду нести академічну та/або інші види відповідальності й до мене можуть бути застосовані заходи 

дисциплінарного характеру за порушення принципів академічної доброчесності. 
 

            5.06.220.                                                                                             Кострикіна Катерина 

         ____________________ 

(дата) 

       ____________________    

(підпис) 

      ____________________ 

(ім’я, прізвище) 
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Додаток Б 

ДОВІДКА 

про перевірку на текстові збіги у Науковій бібліотеці 

кваліфікаційної роботи СВО Бакалавр 

спеціальності 013 Початкова освіта (денна форма) 

Автор роботи   Кострикіна К 

Назва роботи   Організація  навчання мовлення на уроках у 

початковій школі 

Факультет Педагогічний факультет 

Науковий керівник доцент 

Валуєва І.В. 

Роботу перевірено за 

допомогою 

програмного засобу 

Unicheck 

Ідентифікаційний 

номер роботи 

ID файлу: 1002567791 

Результати перевірки Схожість 66.2% 

 

 

 

 

Директорка Наукової бібліотеки                                  Нателла АРУСТАМОВА  

 

Бібліотекарка І категорії                     Стефанія Соболь 
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