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Биць Н.М. Лекції з методики навчання іноземної мови / Н.М. Биць – 

Львів, 2019. – 55с. 

 

 

Методична розробка лекцій з методики навчання іноземної мови 

охоплює основні теми, що входять до складу лекційного курсу, згідно з 

програмою дисципліни “Методика навчання іноземної мови” для 

студентів спеціальності 013 “Початкова освіта”. 

 

 

  



4 

Зміст 

 

1. Лекція 1. Методика навчання іноземної мови як наука. 

2. Лекція 2. Формування лексико-граматичних навичок на уроці 

іноземної мови. 

3. Лекція 3. Формування іншомовних навичок аудіювання. 

4. Лекція 4. Формування навичок говоріння на уроці іноземної мови. 

5. Лекція 5. Форми роботи на уроці іноземної мови. 

6. Лекція 6. Контроль у навчанні іноземної мови. 

7. Лекція 7. Позакласна робота з іноземної мови. 

8. Література 

5 

12 

 

20 

28 

35 

40 

47 

 

 

 

 

  



5 

Лекція 1. Методика навчання іноземної мови як наука. 

План: 

1. Структура методики навчання іноземних мов. 

2. Зв’язок методики навчання ІМ з іншими науками. 

3. Цілі та зміст навчання ІМ. 

4. Навички та вміння у навчанні іноземних мов. 

5. Рівні володіння ІМ. 

Методика навчання іноземних мов - це наука, яка досліджує 

закономірності, цілі, зміст, методи і засоби навчання та виховання учнів 

на уроках іноземної мови. 

Об’єктом методики є процес навчання іноземної мови як нового засобу 

спілкування у діалозі культур (у різних типах навчальних закладів). 

Згідно з особистісно-орієнтованою концепцією освіти процес навчання 

трактується сьогодні як процес взаємодії вчителя та учнів під час 

оволодіння ними іноземною мовою. 

Предметом методики є методи, прийоми і засоби навчання спілкування 

у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письмо та 

говоріння), способи управління процесом оволодіння учнями іноземною 

мовою. 

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і 

залучення до культури іншого народу. Особлива увага приділяється 

навчанню іноземної мови школярів у початкових класах, бо в молодшому 

шкільному віці схильність до вивчення мов набагато вища. 

Навчання – це процес взаємодії вчителя та учнів, в якому обидві сторони 

беруть активну участь: Вчитель при цьому навчає і мотивує учнів, 

організовує навчальну діяльність та здійснює контроль. 
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Методика навчання іноземних мов пов’язана з іншими науками, зокрема 

з лінгвістикою, психологією, педагогікою.   

Лінгвістика (лат. lingua –мова) це наука, яка вивчає систему мови, її 

сутність і форми існування. Знання лінгвістики допомагають учителеві 

підібрати матеріал для навчання та сформувати правила його 

використання. Із розвитком мови відбуваються певні зміни в лексиці та 

граматичних структурах, що впливає в свою чергу на матеріал для 

навчання іноземних мов і способи його пояснення. 

Так як психологія – наука про психіку і психічну діяльність людини, 

знання закономірностей функціонування мислення, пам'яті, сприймання 

та уваги школярів допомагає вчителю обирати раціональні методи 

навчання іноземної мови, забезпечує керування розумовою діяльністю 

учнів. Наявність індивідуальних відмінностей мислення вимагає різних 

прийомів навчання. Важливу роль в оволодінні іноземною мовою відіграє 

пам'ять. Обидва види пам’яті (короткочасна і довготривала) мають 

велике значення для реалізації мовленнєвої діяльності. Для ефективної 

організації заняття з іноземної мови слід враховувати вікові особливості 

уваги молодших школярів, змінюючи форми та методи роботи на уроці. 

Методика тісно пов’язана з педагогікою, базуючись на даних дидактики 

при вирішенні таких питань як цілі навчання, загальна спрямованість 

змісту та організаційні форми навчання. Сучасна дидактика приділяє 

велику увагу активній діяльності самих учнів у засвоєнні нових знань та 

оволодінні вміннями. І на уроках іноземної мови значно зростає роль 

учителя як організатора навчально-виховного процесу та зміщенні 

акценту з активної діяльності вчителя на активну діяльність учня.  
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Частково пов’язана методика і з такою наукою як інформатика. Навчання 

іноземної мови неможливе без використання ТЗН (ноутбук, телевізор, 

інтерактивна дошка, смартфон).  

Мета навчання іноземних мов - оволодіння учнями іноземною мовою 

як засобом спілкування і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і 

розвитку особистості учня. 

Цілі навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах 

представлені в Державному освітньому стандарті з освітньої галузі 

"Іноземна мова" і в Програмі з іноземних мов. Вони визначають очікувані 

результати навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою за 

період навчання в середньому навчальному закладі. 

В сучасній методиці навчання іноземних мов висуваються чотири цілі: 

практична, виховна, освітня і розвиваюча. 

а) Практична мета є провідною. Вона передбачає практичне опанування 

учнями умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення 

іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: 

аудіюванні, говорінні читанні та письмі в типових ситуаціях. 

Основні мовленнєві вміння включають: вміння здійснювати усне 

спілкування в різних ситуаціях;   вміння розуміти на слух основний зміст 

нескладних текстів;  вміння читати і розуміти нескладні тексти різних 

жанрів та видів з різним ступенем розуміння їх змісту;  вміння 

зафіксувати і передати письмово елементарну інформацію.  

б) Освітня мета досягається шляхом освіти учнів засобами ін мови, 

передбачає: усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи 

понять, через яку сприймається дійсність;  розуміння особливостей свого 

мислення;  порівняння явищ ін мови з рідною мовою;  залучення до 
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діалогу культур;  оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії 

країни, мова якої вивчається;  уміння вчитися (працювати з книжкою, 

підручником, тощо).  

в) Розвиваюча мета передбачає розвиток в учнів: умінь переносу знань 

та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової 

діяльності;  мовленнєвих здібностей (фонетичного та інтонаційного 

слуху, мовної здогадки,  логічного викладання думок тощо);  

інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних видів пам’яті - 

слухової й зорової, оперативної та тривалої, уваги - довільної та 

мимовільної, уяви тощо);  готовності до участі в іншомовному 

спілкуванні; готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння 

іноземно мовою.  

г) Виховна мета реалізується через систему особистого ставлення до 

нової культури у процесі оволодіння цією культурою. 

Передбачається виховання в учнів: культури спілкування, прийнятої в 

сучасному світі; ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій; позитивного 

ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією 

мовою; розуміння важливості оволодіння ІМ і потреби користуватися 

нею як засобом спілкування;  таких рис характеру як доброзичливість, 

толерантність, колективізм.  

У навчанні всі цілі реалізуються одночасно, у комплексі. Цілі навчання 

тісно пов’язані зі змістом навчання. 

Зміст навчання ІМ полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися 

іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного життя в межах 

засвоєного програмного матеріалу. Здатність учнів спілкуватися 
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іноземною мовою забезпечується формуванням у них іншомовної 

комунікативної компетенції, яка складається з: 

- мовної компетенції (мовні знання – лексичні, граматичні, фонетичні та 

орфоргафічні і відповідні навички). 

- мовленнєвої компетенції (включає аудіювання, говоріння, читання та 

письмо). 

- соціокультурної компетенції, яка в свою чергу складається з 

країнознавчої компетенції (знання учнів про культуру країни, мова якої 

вивчається, знання історії, географії, економіки, держ.устрою, 

особливостей побуту, традицій) лінгвокраїнознавчої компетенції 

(передбачає особливості володіння мовленнєвою та немовленнєвою 

(міміка, жести) поведінкою носіїв мови в певних ситуаціях. 

 

Навички та вміння у навчанні іноземних мов. 

Навичку визначають як «психічне новоутворення», завдяки якому 

індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, з належною 

точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово-

психологічної енергії. Щоб досягти «рівня навички» мовленнєва дія має 

набути таких якостей, як:  автоматизованість, стійкість, відсутність 

напруження і швидкої втомлюваності.  

Уміння можна визначити як оптимальний рівень досконалості 

мовленнєвої діяльності. Відповідно до основних видів МД є 4 основні 

уміння: уміння говорити (діалогічна, монологічна форми), уміння писати, 

уміння сприймати на слух та уміння читати. Рецептивні уміння - 

аудіювання та читання. Продуктивні уміння - говоріння та письмо. 
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Рівні володіння мовою: глобальна шкала 

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти 

існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією 

Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe). 

Вони охоплюють проміжок від базового до практично бездоганного рівня 

володіння мовою. На них зорієнтовані навчальні посібники з будь-якої 

європейської мови, довідники, словники, тести. 

Рівні володіння іноземною мовою 

Міжнародна градація Європейська 

градація 

Українська градація 

Beginner/Elementary A1 (Breakthrough) Рівень А1 

(Інтродуктивний або 

«відкриття») 

Pre-Intermediate A2 (Waystage) Рівень А2 (Середній або 

«виживання») 

Intermediate B1 (Threshold) Рівень В1 (Рубіжний) 

Upper-Intermediate B2 (Vantage) Рівень В2 (Просунутий) 

Advanced C1 (Effective 

Operational 

Proficiency) 

Рівень С1 (Автономний)  

Proficiency C2 (Mastery) Рівень С2 

(Компетентний) 
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Лекція 2. Формування лексико-граматичних навичок на уроці 

іноземної мови 

План: 

1. Навчання лексики на уроках ІМ 

1.1 Обсяг та складові лексичного мінімуму ІМ. 

1.2 Етапи навчання лексичного матеріалу. 

2. Навчання граматики на уроках ІМ  

2.1 Зміст навчання граматики 

2.2 Основні методи навчання граматики 

2.3 Етапи формування граматичних навичок 

Знання іноземної мови асоціюється зі знаннями слів, в той час як 

володіння мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечують 

функціонування лексики у спілкуванні. Отже, лексичні навички слід 

розглядати як найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання 

іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного 

матеріалу. 

Умови навчання в середніх навчальних закладах і недостатня 

кількість уроків викликають необхідність відбору лексичного мінімуму. 

Обсяг спеціально дібраного лексичного мінімуму, який відповідає цілям і 

змісту навчання іноземних мов у початковій школі становить 500-600 

лексичних одиниць. 

Активний лексичний мінімум — це той лексичний матеріал, яким учні 

повинні користуватися для вираження своїх думок в усній та письмовій 

формі, а також розуміти думки інших людей при аудіюванні та читанні. 
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Пасивний лексичний мінімум—це та лексика, яку учні мають лише 

розуміти при сприйманні чужих думок в усній формі (при аудіюванні) та 

письмовій формі (при читанні). 

Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця (ЛО), яка 

може бути не лише словом, але й сталим словосполученням і навіть так 

званим "готовим" реченням (тобто таким, що не змінюється у мовленні). 

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний 

або реальний словник, який служить основою для формування 

потенціального словника. До потенціального словника відносяться: 1) 

інтернаціональні слова, подібні за звучанням і/або написанням та за 

значенням до слів рідної мови: film, constitution, class 2) похідні та 

складні слова, що складаються з відомих учням компонентів: read – 

reader, write- writer), 3) конвертовані слова; 4) нові значення відомих 

багатозначних слів; 5) слова, про значення яких учні можуть здогадатися 

за контекстом. 

Етапи навчання лексичного матеріалу:  

Етап ознайомлення учнів з новими ЛО - семантизація 

Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО, де розрізняють: 

а) автоматизацію на рівні словоформи, вільного словосполучення та 

фрази/речення;  

б) автоматизацію на понадфразовому рівні - діалогічної або монологічної 

єдності. 

Удосконалення дій учнів з ЛО. 

Ситуативне вживання засвоєних ЛО при висловлюванні своїх думок в 

усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), контекстне 

розуміння ЛО при читанні та аудіюванні. 
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Введення активної лексики відбувається у кілька етапів:  

семантизація,  

ознайомлення з вимовою, 

тренування у вимові слова, 

ознайомлення з графічною формою слова (транскрипцією) 

ілюстрація вживання слова у контексті, 

практика у використання нової лексичної одиниці в усному та писемному 

мовленні. 

Норма введення нових іншомовних лексичних одиниць на одному уроці в 

початковій школі 5-6 слів. 

Процес ознайомлення з новими  лексичними одиницями починається з 

семантизації, тобто розкриття значення. Всі способи семантизації 

можна розділити на дві групи: 

Перекладні та безперекладні. 

Перекладні способи  розкриття значень іншомовних ЛО включають:  

однослівний переклад (англ.: table  - window  bird –птах, salt – сіль ); 

багатослівний переклад (англ.: go – їхати, йти, летіти, пливти); 

позафразовий переклад (цей спосіб застосовується в інтенсивних 

методах; 

тлумачення значення або пояснення ЛО рідною мовою (англ.: big – 

означає величину, розмір; tall високий (про людей)   high високий (про 

предмети); 

дефініція/визначення (англ.: watch - годинник, який носять на руці або в 

кишені). 

До безперекладних способів  розкриття значень іншомовних ЛО 

відносяться:  
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наочна семантизація – демонстрація предметів,  

малюнків,  

картин,  

жестів, рухів тощо;  

мовна семантизація:  

а) за допомогою контексту, ілюстративного речення/речень (англ.: The 

girl has a dress on) 

 б) зіставлення однієї ЛО з іншими відомими словами іноземної мови — 

за допомогою антонімів і зрідка синонімів (англ.: cold-warm, quick-slow);  

дефініція - опис значення нового слова за допомогою  уже відомих слів 

(англ.: a teenager - a person from 13 to 19 years of age;  

тлумачення значення  ЛО іноземною мовою (англ.: sir - a respectful term 

of address to a man);  

Вибір засобів семантизації та введення лексики залежить від віку та рівня 

знань учнів, а також від того, до якого з лексичних мінімумів може бути 

віднесена конкретна лексична одиниця. На початковому ступені  

навчання переважають такі способи семантизації як наочність та 

однослівний  переклад, 

Використання кількох способів семантизації полегшує розкриття 

значення слова. 

Невід’ємною частиною процесу засвоєння іншомовного лексичного 

матеріалу є вправи. Саме від тренування залежить міцність 

запам’ятовування лексики. Система лексичних вправ побудована за 

принципом «від простого до складного», тобто від рівня слова, 

словосполучення, до рівня речення та тексту. 

Завдання для тренування лексики: 
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- хорове повторення за вчителем слів і словосполучень; 

- відповіді на запитання Is it a…..?; 

- назвіть предмети зображені на малюнку; 

- сполучіть малюнки зі словами; 

- запишіть на дошці значення слова; 

- заповніть пропуски у реченнях відповідними словами; 

- виберіть з ряду слів те, що не відповідає темі (знайдіть зайве слово); 

- написання словникових диктантів. 

Навчання граматики 

Граматика - це система об’єктивно діючих правил утворення словоформ 

і сполучення слів у реченні. Зміст навчання граматики полягає у вивченні 

граматичного матеріалу та формуванні граматичних навичок. 

Граматичний матеріал Граматичні навички 

■ активний граматичний 

мінімум, 

■ пасивний граматичний 

мінімум. 

■ репродуктивні (говоріння, 

письмо), 

■ рецептивні (аудіювання, 

читання). 

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища, а 

спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з 

активного та пасивного граматичного мінімуму: 

Активний граматичний мінімум Пасивний граматичний 

мінімум 

■ для вираження власних думок в усній 

(говоріння) чи письмовій (письмо) 

формах; 

■ для розуміння чужих думок, 

сприйнятих в усній 

(аудіювання) чи письмовій 
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■ для розуміння чужих думок, 

сприйнятих в усній (аудіювання) чи 

письмовій (читання) формах. 

(читання) формах. 

Щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти як 

активним, так і пасивним граматичним мінімумом. 

Граматичні навички мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися 

такими ознаками: автоматизованість, гнучкість, стійкість,  етапність. 

Учні, які починають вивчати іноземну мову, вже засвоїли систему 

граматичних навичок рідної мови. Вона може слугувати опорою у 

процесі засвоєння граматики іноземної мови. Згідно з програмою з 

іноземних мов для 1-4 класів граматичні структури засвоюються 

імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних 

ситуаціях). А граматична правильність мовлення формується за рахунок 

багаторазового вживання мовленнєвих структур.  

Вищегаданий метод навчання граматики називається індуктивним на 

противагу дедуктивному методу, коли вчитель записує приклади та 

пояснює рідною мовою граматичне правило. 

В першому, другому класі при навчанні граматичного матеріалу слід 

надавати перевагу індуктивному методу, для трохи старших дітей можна 

пояснити особливості вживання того чи іншого граматичного явища 

українською. 

Етапи формування граматичних навичок 

I. Ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС) 

II. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фрази 

III. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні понадфразової єдності 
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Так як мовлення за своєю природою ситуативне, то вчитель повинен 

знайомити учнів з новими іншомовними граматичними структурами у 

типових ситуаціях мовлення. 

Змістом етапу автоматизації є виконання різноманітніх вправ для 

закріплення граматичної навички. А саме: 

- виберіть правильний варіант; 

 - вставте необхідне слово з поданих вище; 

- поставте слова в реченні в правильному порядку; 

 - напишіть необхідну відповідь чи питання, згідно з ситуацією мовлення. 

Як і в навчанні інших мовних навичок у навчанні граматики переходимо 

від рецептивних і репродуктивних до продуктивих вправ. Крім 

використання основного НМК вчителю іноземної мови доцільно 

використовувати інші матеріали чи підручники з граматики для 

молодших школярів.  

 

Література 

1. Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: 

Навчальний посібник. – 2-е видання. – К.: Арістей, 2006. – 220 с. 

2. Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов: Навч. посібник – 

2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2011. – 206 с. 

3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: 

Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах: організація процесу навчання іноземних мов: навчальний 

посібник у схемах і таблицях для студентів факультету іноземної 



19 

філології освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладач: К.М. 

Ружин – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 104 с. 

5. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах: підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко , С. В. Тезікова та ін. 

— К. : ВЦ «Академія», 2010 . — 328с . 

6. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.Б. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. 

ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 356с. 

7. Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у 

загальноосвітніх навчальних закладах: англ. мова, нім. мова, франц. мова, 

ісп. мова: навчальний посібник для студ. класичних педагогічних і 

лінвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та 

ін. / за редакцією Ніколаєвої С.Ю. – Ірпінь: Видавець Романенко Л.Л., 

2016. – 398с.  



20 

Лекція 3. Формування іншомовних навичок аудіювання. 

План: 

1. Аудіювання як рецептивний вид мовленнєвої діяльності. 

2. Труднощі, що виникають при навчанні аудіюванню ІМ. 

3. Система вправ для навчання аудіювання. 

 

Аудіювання — розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. 

Досягнення базового рівня в галузі аудіювання передбачає формування 

елементарної комунікативної компетенції в цьому виді мовленнєвої 

діяльності, а саме: 

 - уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носія мови в ситуаціях 

повсякденного спілкування (привітання, запит і передача особистої 

інформації); 

- визначати тему і мету бесіди, її основний зміст, і в тих випадках, коли 

виникають ускладнення, звертатись до партнера з проханням повторити 

фразу, висловити думку інакше, розмовляти повільніше і простіше, 

уточнюючи при цьому значення незнайомих слів; 

- уміння в умовах опосередкованого сприймання повідомлення розуміти 

основний зміст аудіотексту; 

- уміння повно і точно розуміти висловлювання вчителя та 

однокласників, короткі повідомлення, які стосуються навчально-трудової 

і соціально-побутової сфер спілкування. 
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Труднощі аудіювання та засоби їх подолання 

Навчання аудіювання передбачає формування умінь сприймати усне 

мовлення як при безпосередньому спілкуванні, так і у звукозапису. Так 

як іноземна мова майже не використовується учнями поза межами школи 

при слуханні іншомовних текстів виникають певні труднощі: 

І. Суб'єктивні труднощі 

Труднощі аудіювання, зумовлені індивідуально-віковими особливостями 

учнів. Успішність їх подолання залежить від уміння слухача 

користуватися механізмами ймовірного прогнозування, переносити 

аудитивні вміння та навички рідної мови на іноземну. Значну роль 

відіграють такі індивідуальні особливості учня: кмітливість, уміння 

слухати і швидко реагувати на сигнали усномовленнєвої комунікації, 

переключатися з однієї розумової операції на іншу тощо. У процесі 

навчання аудіювання вирішальну роль відіграють індивідуально-

психологічні особливості учнів: рівень розвитку слухової 

диференційованої чутливості, слухової пам'яті, концентрації уваги. 

Успішність аудіювання залежить від потреби учнів дізнатись щось нове, 

наявності інтересу до теми повідомлення, спрямованості на пізнавальну 

діяльність і мотивацію цієї діяльності. 

ІІ. Мовні труднощі аудіювання 

Ці труднощі є об'єктивними, вони зумовлюються характером мовних 

засобів і структурно-композиційними характеристиками аудіотекстів. 

Граматичні труднощі пов'язані з синтаксисом та морфологією. 

Сприймаючи фразу, учень повинен розчленити її на окремі елементи, 
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встановити зв'язок між ними та їхньою роллю у висловлюванні. Деякі 

граматичні труднощі зумовлені наявністю аналітичних форм, відсутніх у 

рідній мові та граматичною омонімією. 

Лексичні труднощі виникають при кількісному збільшені словникового 

матеріалу та його різноманітності (на старшому етапі навчання), а також 

при вживанні слів у переносному значенні, наявності фразеологічних 

зворотів. Багатозначні слова та синоніми також створюють труднощі 

розуміння, так само як слова, близькі за звучанням до слів рідної мови, 

але різні за значенням. 

Фонетичні труднощі вважаються основними труднощами аудіювання 

(особливо на початковому ступені навчання). Основними фонетичними 

труднощами аудіювання є труднощі, пов'язані з інтонацією, логічним 

наголосом і темпом мовлення. 

Для розуміння на слух велике значення має композиційна структура 

текстів, спосіб викладу думок, міжфразові зв'язки. Особливо складним 

для аудіювання є діалогічне мовлення, що вимагає додаткових аналітико-

синтетичних дій. 

ІІІ. Труднощі, зумовлені умовами сприймання 

1.Темп повідомлення визначає швидкість і точність розуміння на слух, а 

також ефективність запам'ятовування. Середній темп мовлення 

англійською мовою – 140-150 слів за хвилину. У процесі навчання 

аудіювання темп мовлення, що сприймається, не повинен перевищувати 

темпу внутрішнього мовлення слухача. 
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2. Кількість прослуховувань. Для кращого розуміння аудіотексту 

іноземною мовою його потрібно прослухати не менше двох разів (інколи 

й більше, в залежності від рівня підготовки учнів). 

3.Тривалість звучання визначається обсягом аудіотексту, що змінюється 

протягом навчання, поступово збільшуючись. На початковому ступені це 

1 хвилина, на середньому – 2-3 хвилини, а на старшому – 3-5 хвилин. 

4. Джерело пред'явлення аудіотексту. Слід зауважити, що при 

безпосередньому спілкуванні аудіювання полегшується позамовними 

засобами (мімікою, жестами). При використанні аудіозапису ці фактори 

відсутні. Проте розуміння мовлення у звукозапису також передбачено 

вимогами програми. 

5.Наявність невідомих слів визначена шкільною програмою та поступово 

збільшується на кожному етапі навчання. 

6.Наявність чи відсутність зорових опор, які уточнюють зміст почутого 

та полегшують процес аудіювання. 

Отже, у процесі навчання аудіювання учні обов'язково зіштовхуються із 

труднощами різного характеру. Наявність цих труднощів є, з одного 

боку, тією проблемою, вирішення якої призводить до формування 

навичок аудіювання та розвитку школярів, з іншого боку, вони не 

повинні перешкоджати навчальному процесу. Тому вчителю необхідно 

вживати певних заходів для їх подолання учнями, за допомогою 

спеціальних вправ. Успішність подолання суб’єктивних труднощів 

залежить від уміння слухача користуватися механізмами ймовірного 
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прогнозування, переносити аудитивні вміння та навички з рідної мови на 

іноземну. 

У системі вправ для навчання аудіювання виділяють три основні 

групи вправ: 

1. Вправи, що готують до аудіювання. 

2. Вправи в аудіюванні текстів. 

 Виконуючи вправи першої групи, школярі вчаться переборювати окремі 

труднощі і упізнавати нові слова та словосполучення, диференціювати 

схожі слова, визначати значення омонімів, багатозначних слів, розрізняти 

граматичні форми. Вправи другої групи націлені на сприйняття 

загального змісту висловлювання чи виділення окремих змістових 

частин. Вони виконуються на рівні тексту. Всередині кожної групи 

виділено декілька видів вправ, кожен з яких спрямований на подолання 

конкретних труднощів, що виникає в учнів при аудіюванні, і на 

формування відповідного вміння.  

І. Вправи, що готують до аудіювання. 

При виконанні вправ, що готують до аудіювання текстів, в учнів 

формуються навички сприйняття на слух мовленнєвих одиниць на рівні 

речень та надфразових єдностей. Сюди зазвичай включають наступні 

види вправ: 

1.Вправи на визначення граматичних орієнтирів. 

Вміння визначати синтаксичні функції слів у реченнях допомагає 

розумінню тексту в цілому. Найбільша інформативність закладена в 
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підметі, присудку та додатку, тому необхідно в першу чергу навчити 

учнів знаходити ці члени речення, а також автоматично розпізнавати інші 

граматичні орієнтири. 

2.Вправи на здогадку про значення незнайомих слів (за їх співзвучністю з 

відповідними словами рідної мови, за словотворчим елементом, з 

контексту). 

3.Вправи на розуміння речень, що містять незнайомі слова, які не 

впливають на розуміння смислу висловлювання. 

Для успішного аудіювання необхідно сформувати вміння розуміти на 

слух текст навіть за наявності незнайомих слів. Учні повинні вміти 

ігнорувати незнайомі слова, які не є ключовими, тобто не несуть 

основного смислового навантаження. Це можуть бути обставини часу, 

місця, означення тощо. 

ІІ. Вправи для контролю аудіювання. 

Кінцевою метою аудіювання є розуміння тексту, але перевірити, чи 

зрозуміли учні текст, практично неможливо, якщо не виконувати для 

цього спеціальні вправи. Тому контроль – вирішальний етап аудіювання. 

Контроль розуміння аудіотексту може здійснюватись вербальним чи 

невербальним способами. Дії учня після прослуховування повідомлення 

пов'язані з характером завдання, яке було поставлене перед його 

слуханням. 

До невербальних засобів контролю відносять: 

- виконання дій; 
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- контроль з використанням цифр; 

- контроль за допомогою сигнальних та облікових карток; 

- виготовлення схем, креслень; 

- підбір малюнків. 

Вербальні засоби контролю поділяються на: 

1.Рецептивні: 

- підтвердження або спростування тверджень вчителя; 

- вибір пунктів плану тексту; 

- тести з вибором відповіді (альтернативні, одноелементного та 

множинного вибору, перехресні, ланцюгові, тести класифікації, 

клоуз-тести тощо). 

2.Репродуктивні: 

- відповіді на запитання; 

- переказ змісту іноземною або рідною мовою; 

- переклад окремих слів та словосполучень, речень; 

- складання плану; 

- формулювання запитань до тексту; 

- бесіда на основі змісту тексту. 
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Лекція 4. Формування навичок говоріння на уроці іноземної мови. 

План: 

1. Навчання монологічного мовлення. 

2. Навчання діалогічного мовлення. 

Монолог — це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи 

аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає 

висловлювання однієї особи. 

Монологічне мовлення характеризується певними комунікативними, 

психологічними і мовними особливостями, які вчитель має враховувати у 

процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності. 

З погляду психології монологічному мовленню властиві такі риси: 

1. Однонаправленість. Монологічне мовлення не розраховане на 

відповідну реакцію у вигляді мовлення уголос. 

2. Зв'язність, яка відрізняє монологічне мовлення від випадкового 

набору речень і виражається в композиційно-смисловій єдності тексту як 

продукту говоріння, 

3. Тематичність як співвіднесеність висловлювання з будь-якою досить 

загальною темою. Монологічне висловлювання має певну 

комунікативно-смислову організацію.  

4.Відносно безперервний спосіб мовлення. Монологічне висловлювання, 

як правило, не обмежується однією фразою і триває протягом певного 

часу, не перериваючись, завдяки чому досягається завершеність думки. 

5. Послідовність і логічність. Ці якості монологічного мовлення 

реалізуються в розвитку ідеї основної фрази шляхом уточнення думки, 

доповнення до неї, пояснення, обґрунтування тощо. 
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Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) 

передбачає оволодіння такими типами монологу:                         

1) коротке повідомлення, 

2) розповідь,                                                     

3) опис, 

4) розмірковування/переконання. 

Мовні особливості монологічного мовлення 

З мовної точки зору монологічне мовлення характеризується  

а) структурною завершеністю речень;  

б) відносною повнотою висловлювання; 

 в) розгорнутістю та різноструктурністю фраз; 

г) досить складним синтаксисом; 

д) зв'язність, передбачає володіння мовними засобами міжфразового 

зв'язку.  

Одиницею навчання монологічного мовлення є понадфразова єдність. 

Етапи навчання монологічного мовлення 

В методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи 

формування монологічних умінь. В основу кожного з них покладена 

якість висловлювання учнів, причому ця якість обов'язково веде до 

збільшення обсягу зразків мовлення (ЗМ), що використовуються учнем. 
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Завдання першого етапу полягає в тому, щоб навчити учнів об'єднувати 

ЗМ рівня фрази в одну понадфразову єдність. Наприклад, за темою 

"Погода"  учні можуть з'єднувати такі ЗМ: 

It's cold today. It isn't snowing now. The sky is blue. The sun is shining.          

Кожен учень вимовляє одну фразу. Будь-які фрази вважаються 

правильними, якщо вони відповідають темі і грамотно оформлені у 

мовному відношенні. Вже на цьому етапі враховується самостійність 

висловлювання: вчитель лише називає тему, визначає загальний напрям 

думки, а вибір конкретного змісту залишається вільним. 

На другому етапі учні вчаться самостійно будувати висловлювання 

понадфразового рівня. Навчання монологічного мовлення на цьому етапі 

здійснюється за допомогою різних опор, зображальних, вербальних, 

комбінованих.  

У ролі зображальної опори можуть виступати окремі малюнки, слайди, 

тематичні та сюжетні картини, композиції на магнітній дошці, кодограми.  

Важливим видом вербальної зорової опори є підстановча таблиця, яка 

здатна
 
забезпечити логічний зв'язок речень, їх граматичну правильність, 

належний вибір усіх необхідних мовних засобів для побудови власного 

висловлювання.  

У навчанні монологічного мовлення широко використовується така 

ефективна вербальна опора як логіко-структурна схема, яка забезпечує 

логічну послідовність висловлювання і створює можливості для 

варіювання змісту в залежності від реальних обставин. Наприклад: 
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Учитель: Розкажіть про себе, користуючись цією схемою. 

 Англ.   My name is...                  

   My surname is... 

   I am ... years old. 

   I am a pupil of the ... form. 

Поряд з такими таблицями і схемами застосовуються також 

ілюстративні невербальні опори, які лише підказують тематику, певний 

зміст і послідовність висловлювань.  

Різновидом повної вербальної опори може слугувати висловлювання-

зразок у звуковому (фонограма, мовлення учителя) чи зоровому 

(друкований текст) варіанті. 

Головне завдання третього етапу — навчити учнів створювати 

монологічні висловлювання текстового рівня різних функціонально-

смислових типів мовлення в такому обсязі, який передбачено програмою 

для даного класу. Третій етап навчання монологічного мовлення 

характеризується розвитком умінь виражати своє особисте ставлення до 

фактів чи подій, про які висловлюється учень; формулювати критичну 

оцінку і доводити правильність будь-якого факту; включати до свого 

мовлення елементи розмірковування, аргументації. Одночасно повинно 

відбуватися збільшення обсягу висловлювання. Учні повинні заздалегідь 

засвоїти ряд словосполучень і штампів, характерних для монологічного 

мовлення. Включення подібних словосполучень до монологічного 

висловлювання дає можливість учням передати своє особисте ставлення 

до обговорюваних подій та фактів. Завдання на цьому етапі 
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формулюються таким чином, щоб учень не міг обмежитись двома-трьома 

реченнями.  

Діалогічне мовлення - процес мовленнєвої взаємодії двох або більше 

учасників спілкування. В процесі мовлення кожен з учасників по черзі 

виступає як слухач і як мовець.  

Психологічні особливості діалогічного мовлення: 

Вмотивованість:  

- Випливає з бажання та потреби щось сказати, передати думки й 

почуття.  

- Передбачає створення сприятливого психологічного клімату на уроці, 

доброзичливих стосунків, зацікавленості в роботі. 

 Зверненість: 

- Зорове сприйняття співрозмовника, яке доповнюється позамовними 

засобами спілкування (мімікою, жестами, контактом очей, позами).  

- Використання певних мовленнєвих засобів, що виражають звертання 

Ситуативність. Зміст діалогу можна зрозуміти лише з урахуванням тієї 

ситуації, в якій воно здійснюється. Самі зовнішні обставини ситуації 

можуть у момент мовлення не бути наявними, проте вони є у свідомості 

комунікантів і обов'язково включені в неї. Це можуть бути якісь минулі 

події, відомі лише співрозмовникам, їхні переживання, життєвий досвід, 

спільні відомості тощо. 

Емоційна забарвленість. Мовець передає свої думки, почуття, ставлення 

до того, про що йдеться. Це знаходить відображення у відборі лексико-

граматичних засобів, у структурі реплік, в інтонаційному оформленні 
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тощо. Справжній діалог містить репліки подиву, захоплення, оцінки, 

розчарування, незадоволення та ін. 

Спонтанність. Діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, 

неможливо спланувати заздалегідь, адже мовленнєва поведінка кожного 

учасника діалогу значною мірою зумовлюється мовленнєвою поведінкою 

партнера. Обмін репліками відбувається досить швидко, і реакція вимагає 

нормального темпу мовлення. 
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Лекція 5. Форми роботи на уроці іноземної мови. 

План: 

1. Особливості фронтальної роботи. 

2. Характерні риси роботи в групах та парах. 

3. Технологія проектного навчання на уроках іноземної мови. 

Одним із найважливіших завдань вчителя ІМ є ефективна 

організація роботи учнів на уроці. Вміння урізноманітнювати форми 

роботи для досягнення кращих результатів є одним із елементів 

майстерності вчителя. Розрізняють такі форми роботи на уроці: 

Фронтальна робота, індивідуальна, робота в групах та парах. 

Фронтальна робота є роботою вчителя з усім класом, коли учні 

виконують одне завдання, слухають пояснення вчителя, по черзі чи 

хором читають, відповідають на запитання, виконують письмову вправу 

на дошці. Фронтальна робота використовується під час пояснення і 

закріплення нового матеріалу, проведення лексичних та фонетичних 

зарядок. У цьому разі відбувається формування стійких пізнавальних 

інтересів і активізується діяльність школярів  

Переваги фронтальної роботи: 

  учні слухають мову вчителя 

 учитель контролює клас, аналізує і виправляє помилки 

 - встановлення довірчих відносин між педагогом і дітьми, а також 

всередині класу. У дітей виховується почуття колективу. 

 - учні вчаться міркувати, а також знаходити помилки у висловлюваннях 

своїх товаришів. 

Недоліки фронтальної роботи: 
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 - недостатня можливість залучити усіх учнів до активної роботи над 

розвитком усного мовлення; 

 - у зв'язку з різною працездатністю і підготовленістю діти не 

витримують єдиного темпу. 

Ті, хто володіє низьким рівнем навчальних можливостей, засвоює 

матеріал гірше і вимагає більшої уваги вчителя. Сильним ж школярам 

важливі більш складні завдання, тільки в такому випадку робота на уроці 

приведе їх до підвищення рівня знань.  

Щоб усунути ці недоліки використовують роботу в парах та групах, що 

дозволяє збільшити тривалість мовлення учнів на уроці. 

Робота в групах використовується здебільшого для створення 

різноманітних діалогів, розігрування міні комунікативних ситуацій. 

Групова робота 

Групову роботу, без сумніву, можна віднести до колективної виду 

діяльності учнів. Її успіх багато в чому буде залежати від чіткого 

розподілу обов'язків всередині даної ланки, а також від оперативної 

допомоги і підтримки вчителя. Правила ведення групової діяльності 

вимагають постійної зміни складу учнів. При цьому в значній мірі 

зростає індивідуальна допомога школярів один одному. Результати такої 

діяльності досить відчутні. Учні привчаються до колективної роботи з 

одночасним формуванням у них позитивних моральних якостей. 

Розподіл на групи слід проводити, враховуючи не лише бажання 

учнів, а й їх мовленнєві здібності. Учитель виконує роль порадника, 

консультанта, керівника, спрямовуючи роботу учнів у напрямі 

самостійного пошуку, аналізу й обробки інформації та презентації 

результатів. 
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Переваги групової роботи: 

- дає можливість висловитися максимальній кількості дітей; 

- діти мають можливіть подолати страх виступати перед великою 

аудиторією; 

- робить процес навчання більш інтенсивним; 

- учні вчаться один від одного; 

- учитель може працювати з малою групою дітей, якій необхідна 

допомога в засвоєнні конкретних знань і вмінь. 

На початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах 

особливо ефективна технологія роботи в парах. Її можна використовувати 

для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, 

перевірки знань. За умов парної роботи всі діти в класі отримують 

можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням 

можливість подумати, обмінятися ідеями з партнером і потім озвучити це 

перед класом. Ця форма роботи сприяє розвитку навичок спілкування, 

вміння висловлюватись, переконувати, вести діалог, дискусію. Така 

співпраця не дає можливості ухилитись від виконання завдання. Оскільки 

кожен урок має включати види діяльності по залученню учнів до роботи 

разом, важливо розробити метод організації дітей у пари, який би був 

швидким, легким, а головне справедливим.  

Технологія проектного навчання на уроках іноземної мови 

Проектна робота – вид роботи (переважно в групах), метою якої є 

підготовка кінцевого продукту англійською мовою – альбому, подання 

інформації тощо. Мета цього виду роботи – дати учню можливість 

виконати незалежне дослідження, побудоване на знанні мови та уміннях і 

навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. Проектні 
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роботи ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може 

бути виконане учнями, що мають різний рівень підготовки. Як свідчить 

досвід, проектна робота мотивує (учні пишуть про себе, свою сім’ю, свій 

дім, свої інтереси й уподобання). Працюючи над проектом, учні 

проводять невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Учні 

займають активну позицію під час проектної роботи. Учні різного рівня 

мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект – великий 

чи малий, простий чи складний – і зможуть пишатися ним. Наприклад, 

деякі учні в класі можуть слабше знати мову за інших, але це їм не 

заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до 

проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний 

підхід до презентації проекту. 

Практична мета виконання певної проектної роботи може 

базуватись на удосконаленні різних умінь та навичок. Деякі роботи 

вимагають більше практики усного мовлення, інші спрямовані на 

розвиток навичок письма, ще інші вимагають застосування певних 

артистичних здібностей. Деякі завдання більше підходять для 

індивідуальної роботи, інші - для роботи в парах або малих групах. Дуже 

важливо допомогти учням обрати завдання та такі методи його 

виконання, щоб вони почувалися максимально комфортно на уроці 

іноземної мови. 
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Лекція 6. Контроль у навчанні іноземної мови. 

План: 

1. Контроль та його функції у навчальному процесі. 

2. Рівні навчальних досягнень учнів. 

3. Види та форми контролю. 

4. Види оцінювання з іноземної мови. 

 

Контроль це – виявлення рівня сформованості мовленнєвих навичок і 

умінь, діагностування труднощів засвоєння матеріалу учнями. 

Успішна реалізація функцій контролю впливає на ефективність як 

контролю, так і всього процесу навчання.  

а) Виділяють такі функції контролю у навчанні ІМ: зворотного зв’язку; 

оціночна; навчальна; розвиваюча; коригуюча; стимулююча; попереджуюча. 

Функція зворотного зв'язку є основною функцією контролю, яка 

забезпечує керування процесом навчання іноземної мови. Зворотний 

зв'язок діє у двох напрямах: на вчителя і на учня. Зворотний зв'язок, що діє 

у напрямі до вчителя, несе йому інформацію про рівень успішності учнів. 

Зворотний зв'язок у напрямі до учнів повідомляє їх про рівні навчальних 

досягнень в оволодінні іншомовними навичками та вміннями. Така 

інформація дозволяє учням здійснювати самооцінку досягнень в 

опануванні мовою. 

Оціночна функція реалізується в ході оцінювання результатів 

виконання учнями навчальних завдань. Оцінка вказує на певний рівень 

володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, є орієнтиром для учнів 

(та їх батьків) у подальшій діяльності при вивченні іноземної мови. 

Оцінювання може бути вербальне – похвала, зауваження, та у вигляді 
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виставлення певних балів. Колись оцінка вважалася показником успішності 

навчання. Тепер ми оцінюємо навчальні досягнення учнів.  

Навчальна функція контролю реалізується на основі синтезу набутих 

навичок і вмінь в оперуванні засвоєним мовним та мовленнєвим 

матеріалом, які актуалізуються у процесі виконання контрольних завдань. 

Контрольне завдання за характером є вправою, виконання якої потребує від 

учня здійснення певних мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення мети, 

поставленої у завданні.  

Розвиваюча функція контролю передбачає розвиток індивідуально-

психологічних особливостей учнів, які функціонують під час виконання 

учнями контрольних завдань: оперативна слухова або зорова пам'ять, 

гнучкість мислення, фонематичний слух, пластичність артикуляційного 

апарату та ін. Розвиваюча функція контролю полягає в розвитку інтересу, 

мотивів учня до вивчення іноземної мови. Постійний і систематичний 

контроль виховує в учнів волю, працелюбство, самокритику. 

Для того щоб ці функції успішно реалізувались у практиці навчання, 

контролю мають бути притаманні такі якості як: цілеспрямованість, 

репрезентативність, об'єктивність та систематичність. 

Цілеспрямованість контролю полягає в тому, що контроль має бути 

спрямованим на певні мовленнєві навички і вміння, рівень досягнення яких 

визначається та оцінюється.  Репрезентативність контролю означає, що 

контролем має бути охоплений весь той мовний і мовленнєвий матеріал, 

засвоєння якого перевіряється.  Об'єктивність контролю забезпечується 

застосуванням об'єктивних способів оцінювання відповідей учнів. 

Систематичність контролю реалізується за умови його регулярного 

проведення у процесі навчання іноземної мови на всіх етапах навчання. 
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На основі цих показників виділяються чотири рівні навчальних 

досягнень, кожному з яких відповідає своя шкала оцінок у балах:  

Початковий рівень: відповідь учня фрагментарна, характеризується 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Середній рівень: учень відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності. 

Достатній рівень: учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між 

ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими 

операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. 

Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує 

власних суджень. 

Високий рівень: знання є глибокими, міцними, узагальненими, 

системними. Учень уміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, 

може самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, 

виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Індивідуалізація контролю має забезпечити умови для того, щоб кожен 

учень відчув радість успіху в навчанні. 

Види та форми контролю у навчанні ІМ 

за охватом учнів  - фронтальний індивідуальний парний груповий; 

за способом реалізації  - усний, письмовий 

за використ. рідної мови  - одномовний, двомовний 

за способом організації - контроль учителем, взаємоконтроль, 

самоконтроль; 

за викорисанням ТЗН з використанням ТЗН, без використання ТЗН; 
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за часом провеення. поточний, рубіжний, підсумковий. 

Систематичність контролю реалізується в таких його видах: 

 а) поточний контроль, здійснюється у ході вивчення конкретної теми 

для визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості 

засвоєння певної порції навчального матеріалу;  б) рубіжний контроль, 

який проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним 

циклом, в кінці семестру, року; в) підсумковий контроль, реалізується 

після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови.  

За формою організації контроль може бути індивідуальним або 

фронтальним/груповим; за характером оформлення відповіді - усним 

або письмовим; за використанням рідної мови - одномовним або 

двомовним. 

Письмовий контроль проводиться у формі виконання учнями письмових 

контрольних робіт і в цьому випадку є фронтальним контролем. Усний 

контроль проводиться у формі співбесіди з учнем, наприклад, під час 

усного іспиту і відноситься до індивідуального контролю. Розрізняють 

також контроль з боку вчителя і контроль з боку учня. Контроль з боку 

вчителя здійснюється під час проведення уроку і передбачає передусім 

корекцію помилок учня. Контроль з боку учня може реалізуватись у 

формі взаємоконтролю, самоконтролю і самокорекції. Взаємоконтроль 

може бути організований, наприклад, під час роботи в парах з 

індивідуальними картками, підстановчими таблицями тощо, коли один 

учень перевіряє за допомогою ключа виконання контрольного завдання 

іншим учнем. Самоконтроль - це розумове вміння, яке забезпечує 

навчальну дію порівняння результатів власного виконання навчального 

завдання (програми) зі змістом і зовнішнім оформленням відповідного 
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(заданого) іншомовного матеріалу. 

Засобами проведення контролю виступають спеціально підготовлені 

контрольні завдання, які включають інструкцію щодо їх виконання і 

мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався учнями. Об’єктами 

контролю виступають навички і вміння мовлення, рівень володіння 

якими дозволяє учню здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. Отже, 

об’єктами контролю є слухо-вимовні, лексичні, граматичні навички 

(мовна компетенція) та вміння здійснювати мовленнєву діяльність в 

говорінні, аудіюванні, читанні, письмі з урахуванням соціокультурних 

особливостей цих видів мовленнєвої діяльності (комунікативна 

компетенція). 

Якісні та кількісні показники володіння учнями іншомовним 

спілкуванням в різних видах мовленнєвої діяльності служать критеріями 

оцінки їх відповідей, отриманих під час проведення контролю. 

Види оцінювання з іноземної мови. 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, 

тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна 

атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на 

детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких 

щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного 

оцінювання й виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення 

тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не 

враховуються. 

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз 

наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо). 
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Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини та 

альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Одним з 

найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність 

до самооцінювання з іноземної мови є Європейське мовне портфоліо. 

Мовне портфоліо - це пакет документів, з допомогою яких учні 

відображають свої досягнення і досвід у вивченні іноземних мов.  
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Лекція 7. Позакласна робота з іноземної мови. 

План: 

1. Визначення та завдання позакласної роботи з іноземної мови. 

2. Принципи організації позакласної роботи з ІМ. 

3. Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови 

Позакласну роботу з ІМ можна визначити як систему 

неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення 

освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних 

програм. Позакласна робота з ЇМ вирішує такі завдання: 

- удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках ІМ; 

- розширення світогляду учнів; 

- розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків; 

- виховання любові та поваги до людей, свого рідного краю та країни, 

мова якої вивчається. 

Слід звернути увагу на те, що у процесі організації позакласної 

роботи з ІМ необхідно враховувати як психологічні особливості 

особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його 

розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та 

емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між 

його членами, емоційний стан класу під час виконання завдань з 

позакласної роботи. 

Знання психологічних особливостей учнів - необхідна передумова 

успішного виконання вибору відповідних форм позакласної роботи, 

визначення змісту цих форм, організації та проведення позакласного 

заходу. 
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Принципи організації позакласної роботи з ІМ 

Принципи позакласної роботи з IM - вихідні положення, які визначають 

вимоги до її змісту, методів та організаційних форм. Вони відповідають 

цілям та завданням усієї позакласної роботи з ІМ у школі та ілюструють 

суть педагогічної діяльності вчителя - організатора позакласної роботи. 

Основними організаційними принципами позакласної роботи з ІМ є 

принципи добровільності та масовості, принцип урахування і розвитку 

індивідуальних особливостей та інтересів учнів, принцип зв'язку 

позакласної роботи з уроками  

Принцип добровільності полягає в тому, що учні включаються в 

позакласну роботу за власним бажанням. Цей принцип має свою 

особливість: учень, якими сам визначив свою участь у тому чи іншому 

виді позакласної діяльності, бере на себе добровільне зобов'язання 

продовжувати вивчення ІМ, що вимагатиме від нього додаткових зусиль.  

Принцип масовості передбачає активну участь у позакласних заходах 

якнайбільшої кількості учнів з різним рівнем володіння іноземною 

мовою. 

 Принцип урахування і розвитку індивідуальних особливостей та 

інтересів учнів передбачає врахування в контексті діяльності учнів їх 

власного досвіду, інтересів, бажань, нахилів, світогляду, емоційно-

почуттєвої сфери та статусу особистості в колективі.  

Принцип зв'язку позакласної роботи з уроками насамперед полягає в 

тому, щоб забезпечити єдність практичних, розвиваючих та виховних 

цілей позакласних занять та уроків. Позакласна робота базується на 

володінні учнями навичками та вміннями, набутими на уроках ІМ, тому 
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дуже важливим є те, щоб учні якнайповніше використовували ці навички 

та вміння під час позакласного заходу.  

Відрізняють також принцип комплексності, захопленості та розвитку 

ініціативи і самодіяльності. Принцип комплексності має забезпечити 

єдність і взаємозв'язок патріотичного, морального, естетичного, 

трудового і фізичного виховання. Позакласна робота з ЇМ повинна 

виховувати щирого громадянина, який з повагою ставиться до своєї 

країни і країни, мову якої він вивчає. На позакласних заходах необхідно 

прищеплювати учням |любов до прекрасного, вчити виконувати пісні, 

слухати і розуміти музику, гарно оформляти альбоми, стінгазети, 

підбирати костюми і різний реквізит до вистав. Принцип розвитку 

ініціативи та самодіяльності передбачає надання можливості учням 

самостійно використати свої знання, вміння, дозволити робити все, що 

стосується підготовки та проведення позакласного заходу, вміло й 

непомітно керуючи цим процесом. Самодіяльність - основа творчості, а 

саме творче задоволення в роботі завжди сприяє бажанню працювати 

краще, знати іноземну мову досконаліше. Ініціатива має стати суттєвою 

позицією кожного учня. Учителю необхідно спонукати своїх учнів до 

того, щоб вони самі пропонували тематику і форми позакласного 

спілкування. 

Усі вищеназвані принципи доповнюють один одного і в комплексі 

забезпечують цілеспрямований, послідовний, систематичний і водночас 

різнобічний вплив на розвиток особистості. 

Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови 

 В методичній літературі та у практиці школи традиційно розрізняють 

три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові. В 
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основу такого розподілу покладена ознака кількісного охоплення 

учасників. 

Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які 

готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про 

знаменні дати і події, видатних людей, розучують вірші, пісні, уривки з 

літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, 

оформляють стінгазети, альбоми, стенди тощо. Індивідуальна робота 

може проводитися постійно або епізодично. 

Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і 

відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. 

До цієї форми належать різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, 

драматичні, перекладачів, філателістів, позакласного читання тощо. Деякі 

методисти рекомендують організовувати для учнів усіх класів розмовні 

та хорові гуртки, для учнів старших класів - літературно-перекладацькі та 

країнознавчі. Позитивно зарекомендували себе комбіновані гуртки, де 

поєднуються різні види діяльності, наприклад, розучування пісень та 

підготовка інсценівок, позакласне читання і перегляд діафільмів з 

подальшим обговоренням переглянутого. Заняття в гуртках, як правило, 

проводяться регулярно. 

Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної 

структури. До них відносять такі заходи як вечори художньої 

самодіяльності, фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки 

тощо. Ці заходи проводяться епізодично. 

За змістом можна виділити такі форми позакласної роботи з ІМ:  

1) змагальні,  

2) засоби масової інформації,  
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3) культурно-масові,  

4) політико-масові.  

Кожна група зазначених форм передбачає конкретні заходи. 

 Заходи змагального характеру: конкурс, гра, олімпіада, вікторина та 

інші.  

Засоби масової інформації - стінгазета, оголошення, бюлетень, усний 

журнал, дайджест, виставка-вікторина тощо.  

Заходи культурно-масового характеру: вечір-свято, присвячений 

народним традиціям рідної країни або країни, мова якої вивчається; 

вечір-портрет, присвячений життю та діяльності відомих письменників, 

поетів, композиторів, акторів тощо; вечір-зустріч з цікавими людьми; 

вечір-хроніка у зв'язку зі знаменними подіями; ранок казок та інііі
1
'  

Заходи політико-масового характеру: форум, фестиваль, прес-

конференція-ярмарка солідарності, телеміст та інші. 

Доцільно виділити окремо таку форму позакласної роботи як: 

Тиждень іноземної мови у школі. 

 Ця форма за своїм характером є масовою, бо передбачає участь у ній 

широкого контингенту учнів; а за своєю структурою є комплексною, 

тому що включає комплекс різних за змістом та формою заходів, які 

відбуваються в певний період часу і спрямовані на реалізацію завдань 

комплексного підходу до виховання учнів. 

Тиждень іноземної мови у школі як комплексна форма повинна сприяти 

цілеспрямованій організації і систематизації усієї позакласної роботи з 

ІМ у школі, активізації роботи гуртків, для яких Тиждень стає своєрідним 

творчим бітом, формуванню творчих стосунків між учнями, вчителями і 

батьками, які взаємодіють у процесі підготовки і його проведення. 
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Тиждень іноземної мови проводять у певний період навчального року за 

попередньо складеною програмою, яка визначає цілі, зміст і форму 

кожного з його компонентів. Тематика заходів у рамках Тижня повинна 

бути цікавою, пізнавальною, вступною, пов'язаною з навчальним 

матеріалом та відповідати віковим особливостям учнів, рівню їх мовної 

підготовки. 
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