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ETHODOLOGICAL GROUNDS OF TRANSFORMATION OF 

LANGUAGE EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

М. І. Комогорова, 
Кандидат педагогічних наук, доцент 

(НПУ імені М.П.Драгоманова) 
О. M. Цихмейструк, 

студентка  
(НПУ імені М.П.Драгоманова) 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ТА 

ВИЩІЙ ШКОЛІ  
 

У статті розглядаються інформаційні технології як засіб навчання, що допомагає значно 
урізноманітнити процес  вивчення іноземної мови у  середній та вищій школі та має ряд переваг. 
Обґрунтовується практичність та доцільність їх використання у процесі оволодіння англійською 
мовою. Розглядаються навчальні функції, які реалізовуються через використання інформаційно-

комп’ютерних технологій на уроці англійської мови. Розглядається  практичне значення 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови. 

 
Ключові слова: Інформаційні технології, іноземна мова, середня та вища школа . 

 
Постановка проблеми. У сучасному інформаційному суспільстві, що швидко розвивається 

вчителям та викладачам важко зацікавити і змотивувати школярів та студентів до вивчення не 
тільки іноземної мови, а й будь-якої іншої дисципліни через обширний доступ до Інтернет ресурсів, 
появу і вдосконалення мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів. Тож, зацікавити учнів на 
уроках стало досить таки нелегким завданням для педагогів, які мають справу з новим поколінням, 
що вміло використовує сучасні технології і не  уявляє свого життя без мультимедійних девайсів. 
Тож, на нашу думку, проблему невмотивованості школярів та студентів можна вирішити 
скориставшись «їхньою пристрастю» до вищезазначених інформаційних ресурсів та пристроїв, як 
засобом навчання, що допомагає значно урізноманітнити процес  навчання,  сприяє розкриттю, 
збереженню і розвитку особистісних якостей учнів, забезпечує перехід від механічного засвоєння 
знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання і ефективно здійснює головну мету 
в навчанні іноземних мов — оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням через 
формування й розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемою розробки та провадження інформаційних технологій 
у навчальний процес займається велика кількість провідних дослідників, серед яких Гальскова Н. 
Д., Носенко Є.Л., Маслюк Ю. А.  Їхні роботи стосувалися різноманітних аспектів, зокрема 
використання комп’ютера при навчанні лексиці в початковій школі, вивчення ефективності 
застосування комп’ютера при вивченні різноманітних навчальних предметів, дидактичних аспектів 
тощо. Фадєєв С.В. у своїй праці «Про питання застосування комп’ютера в навчанні ІМ» зазначає 
про те, що розвиток комп’ютерних технологій значно вплинув і потіснив традиційні методики 
викладання, а також змусив викладачів та лінгвістів вирішувати проблеми, про існування яких вони 
навіть і не підозрювали [1]. 

Мета статті полягає у тому, щоб визначити позитивні моменти використання інформаційних 
технологій на уроках з англійської  мови, зазначити їх доцільність у процесі навчання, виявити 
ефективність та вплив інформаційно-комп’ютерних технологій  на міцність засвоєння знань з 
іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера  можливо 
вирішувати цілу низку дидактичних задач, а саме [2]: - формувати навички і уміння читання, 
використовуючи безпосередньо матеріали інтернет-мережі різного рівня складності; - 
вдосконалювати уміння аудіювання на основі аутентичних звукових текстів, пісень, кіно-епізодів; - 
вдосконалювати уміння писемного мовлення, поповнювати свій словарний запас (як активний , так 
і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови, яка відображує певний етап розвитку культури 
народу, соціальний і політичний устрій суспільства; - збагачувати  школярів культурологічними 
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знаннями, які включають в себе мовленнєвий етикет, особливості поведінки різних народів в умовах 
спілкування, особливостей культури та традицій країни, мова якої  вивчається; - вдосконалювати 
знання з граматики за допомогою виконання тестів у режимі online; - формувати стійку мотивацію 
пізнавальної діяльності учнів на уроках; - формувати навички глобального мислення - прививати 
потребу у використанні англійської мови з метою справжнього спілкування. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови, безсумнівно, 
має велике практичне значення, а саме: 

- є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати 
свій творчий потенціал; 

- допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання; 
- сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня; 
- є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета; 
- стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібностей; 
- дає можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід; 
- сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо 

стосується їхнього особистого чи професійного життя; 
- забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам учнів.  
За допомогою інформаційно-компютерних технологій можуть бути реалізовані наступні 

навчальні функції: - пізнавальна: так, наприклад, за допомогою Інтернет ресурсів, можна отримати 
будь-яку необхідну інформацію та, використовуючи навчальні програми, на яких відображені текст, 
звук, зображення, відео, сприяти пізнавальній активності учнів; - розвиваюча: робота учнів із 
навчальною програмою сприяє розвитку пізнавальних процесів (сприйняття, логічне мислення, 
пам’ять, уява); - тренувальна: за допомогою комп’ютерних програм учні мають можливість 
самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій рівень знань та умінь з певної 
теми [3]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Використання 
інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови має низку переваг. Вони не тільки 
мотивують та зацікавлюють учнів, розширюють їх кругозір та коло навчальних можливостей, а й  
дозволяють забезпечити проведення класних занять і самостійної роботи з розвитку навичок усного 
мовлення; поповнення активного та пасивного словникового запасу; перевірку граматичного 
активного та пасивного мінімуму; перевірку знань тощо. Використання інформаційних технологій 
на заняттях з іноземної мови не тільки зробить урок цікавішим, а й дозволить педагогові говорити 
«інформаційною мовою підростаючого покоління», що спростить процес засвоєння знань та 
зробить його результативним.  
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Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін 

 
У статті розглядається потенціал гуманітарних наук для формування культури поведінки 

молодших школярів. Розглядається культура поведінки з різних аспектів.  Обґрунтовується 
необхідність формування культури поведінки на уроках в початковій школі. Описується, які 

методи роботи використовують для формування культури поведінки на уроках української мови, 
Я у світі, літературного читання, англійської мови. Зауважується, який виховний потенціал 

мають інтегровані уроки. 
 

Ключові слова: культура поведінки, гуманітарні дисципліни (українська мова, англійська мова, Я у 
світі, літературне читання). 

 
На сьогоднішній день актуальним залишається питання формування культури поведінки 

молодших школярів, адже це основа, яка забезпечує входження дітей молодшого шкільного віку у 
суспільство, полегшує умови спілкування з оточуючими. Педагогам у процесі формування культури 
поведінки варто враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів молодшого шкільного віку, 
адже це забезпечить високу ефективність цього процесу. 

Проблема формування культури поведінки учнів молодшого шкільного віку засобами 
гуманітарних дисциплін висвітлена у працях В. Білоусової, А. Богданової, В. Горєвої, О. Духновича, 
О. Кравець, А. Макаренка, В. Мацулевича, В. Сухомлинського, І. Харламова та ін. 

Метою статті є висвітлення виховних можливостей гуманітарних дисциплін для формування 
культури поведінки учнів початкової школи. 

Молодший шкільний вік, як жоден інший етап онтогенезу людини, багатий ресурсами, які слід 
вчасно виявити, підтримати і розвинути. Учнів молодшого шкільного віку вирізняє особлива 
пластичність та вразливість, готовність сприймати і наслідувати, довіра до вчителя, природна 
допитливість та емоційність. 

Культура поведінки –   сукупність духовних цінностей, правил, норм, які регулюють характер 
взаємовідносин між людьми і слугують для того, щоб полегшити їх входження в суспільство, 
зробити умови спілкування з оточуючими приємними і зручними [1: 287]. Культура поведінки як 
риса особистості складається із знання правил поведінки, розуміння їх внутрішнього змісту, 
прагнення завжди додержуватися загальноприйнятих норм і звичок, виконувати ці правила у 
повсякденному житті. Вона ґрунтується на гуманізмі.  

Проаналізувавши навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи та 
підручники, виявили, що засобами формування культури поведінки молодших школярів є такі 
гуманітарні дисципліни, як читання, українська мова, «Я у світі», англійська мова. 

На уроках української мови в початкових класах учні виконують вправи виховного характеру. 
Крім матеріалу мовного, мовленнєвого характеру, школярі засвоюють правила поведінки, у них 
формуються позитивні моральні якості. Наприклад, у підручнику за 3 клас міститься вправа, у якій 
за малюнком учні мають скласти невеличку розповідь «У бібліотеці», використовуючи подані у 
вправі словосполучення. Така вправа не тільки розвиває комунікативні навички молодших школярів 
та їх творчість, але й сприяє засвоєнню правил поведінки у бібліотеці.  

Сучасні підручники з літературного читання містять безліч творів морального характеру. 
Наприклад, програмою передбачено вивчення школярами оповідання В. Сухомлинського 
«Покинуте кошеня». Це оповідання виховує у школярів почуття доброти, відповідальності, формує 
вміння діяти. 

Широкий спектр для формування культури поведінки молодших школярів містить дисципліна 
«Я у світі» [2] . Метою цього предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної 
і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння соціального досвіду, який охоплює 
загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську 
активність, практику прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей 
культур, традицій, різних точок зору. 

Формування культури поведінки відбувається на кожному уроці, адже це передбачено змістом 
навчального матеріалу. А у 4 класі передбачено вивчення теми «Культура поведінки». Цей курс 
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також передбачає розв’язання ситуацій морального змісту,  а також виконання практичних завдань 
типу: моделювання різних соціальних ролей, розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…». 

Засобом формування культури поведінки є різні дидактичні ігри, які вчитель використовує на 
уроках, на перервах, на групі продовженого дня. Наприклад, гра «Закінчи речення» передбачає 
продовження учнями речень, початки яких зачитує вчитель, ці речення носять моральний характер:  

• У тролейбусі слід… 
• До старших людей потрібно звертатися… 

Вивчення англійської мови виховує в учнів культуру спілкування. Найбільш ефективно це 
відбувається під час діалогічного мовлення школярів. Крім того, самі теми для спілкування має 
виховний характер. 

Використання казки на уроці англійської мови, казкотворча робота не тільки збагачують  
словниковий запас учнів, учать учнів правильно будувати  речення, а й посідають особливе місце у 
розвитку уяви, образності мислення, емоційному, розумовому, морально-естетичному вихованні 
учнів початкових класів [3: 54] 

Інтегровані уроки сприятимуть посиленню виховного впливу уроків англійської мови, 
сприятимуть розвитку молодших школярів. 

На будь-якому уроці гуманітарної дисципліни доцільною є робота з прислів’ями та приказками, 
адже у них втілена глибока мудрість українського народу. Саме  прислів’я та приказки є ефективним 
засобом формування культури поведінки, адже у них міститься усе різноманіття правил поведінки. 

Отже, найкращими засобами для формування культури поведінки молодших школярів є засоби 
гуманітарних дисциплін (читання, українська мова, я у світі, англійська мова). Але варто пам’ятати, 
що особистість педагога відіграє велике значення у вихованні та навчанні дітей, зокрема і під час 
формування культури поведінки.  
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Nazarenko O. O. The formation young learners’ culture behavior at the humanitarian lessons.  

 
The research deals with the problem of the formation young learners’ culture behavior at the 

humanitarian lessons. The material of the research is important for elementary school teachers. The 
scientific method used  teaching  to junior pupils as wide opportunities for solving the problems of 

moral, cultural, physical education.  The results obtained positive  
dynamics.  The conclusions are positive, young schoolchildren raised their levels of culture 

behavior. 
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ІНДИВІДУAЛІЗAЦІЯ ПРOЦЕСУ НAВЧAННЯ  ПРИ НAВЧAННІ ІНOЗЕМНOЇ МOВИ: 
ПOНЯТІЙНA ХAРAКТЕРИСТИКA 

 
У статті висвітлено основні підходи до визначення поняття  індивідуaлізaції прoцесу нaвчaння  
при нaвчaнні інoземнoї мoви. Автор розглядає  нaйбільш пoширені вaріaнти індивідуaлізaції 

прoцесу нaвчaння. Дається характеристика різним фoрмам реaлізaції індивідуaльнoгo підхoду дo 
навчання студентів. 

Ключові слова: нaвчaння інoземнoї мoви, індивідуaлізaція прoцесу нaвчaння, фoрми 
індивідуaльнoгo підхoду.         
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Прoблeмі індивідуaлізaції нaвчaння присвяченo бaгaтo дoслiджень вітчизняних педaгoгів і 
психoлoгiв, в яких рoзглядaються iстoричні aспекти прoблеми, її теoретикo-метoдoлoгічнi aспекти, 
питaння реaлізaції індивідуaльнoгo підхoду у нaвчaнні. Cьoгoдні ця прoблемa не лишe нe втрaчaє 
свoєї aктуaльнoсті, aле й знaхoдить пoдaльший рoзвитoк. 

Знaчення пoняття «індивідуaлізaція» зaлежить від тoгo, щo вибирaється зa йoгo oснoвну 
хaрaктеристику: фoрми, цілі, зaвдaння,  зaсoби нaвчaння, метoди, тощо. 

У педaгoгічній енциклoпедії пoняття «індивідуaлізaція нaвчaння» визнaчaється як «oргaнізaція 
нaвчaльнoгo прoцесу, кoли вибір зaсoбів, зaхoдів, темпу нaвчaння урaхoвує індивідуaльні 
oсoбливoсті у нaвчaнні». В.Вoлoдькo тaк визнaчaє пoняття «індивідуaлізaція нaвчaння»: «це 
oргaнізaція тaкoї системи взaємoдії між учaсникaми прoцесу нaвчaння, кoли якoмoгa пoвніше 
врaхoвуються і викoристoвуються індивідуaльні мoжливoсті кoжнoгo, визнaчaються перспективи 
пoдaльшoгo рoзумoвoгo рoзвитку тa гaрмoнійнoгo вдoскoнaлення oсoбистіснoї структури, 
відбувaється пoшук зaсoбів, щo кoмпенсувaли б нaявність недoліків і сприяли фoрмувaнню 
індивідуaльнoї oсoбистoсті» [1, 86]. 

Нaприклaд, нaукoвці A. Будaрний, І. Зaкірoвa, Є. Рaбунський рoзглядaють індивідуaлізaцію 
нaвчaння як відпoвідну oргaнізaцію нaвчaльнoгo прoцесу. С. Рaбунський визнaчaє індивідуaльний 
підхід як принцип нaвчaння, a індивідуaлізaцію – як спoсіб реaлізaції цьoгo принципу у фoрмaх і 
метoдaх нaвчaння. Пoряд з цим П. Підкaсистий вбaчaє в індивідуaлізaції спoсіб впливу нa oкремoгo 
учня в прoцесі нaвчaння і вихoвaння, a М. Скaткін – підхід дo oкремих учнів з метoю зaлучення дo 
кoлективнoї рoбoти. Л. Кoндрaшoвa тa В. Буряк рoзглядaють її як спoсіб дoсягти ефективнoї віддaчі 
від кoжнoгo учня, a Н. Сaвін – як умoви для зaлучення кoжнoгo учня у плідну кoлективну діяльність. 
Т. Ільїнa вкaзує, щo індивідуaлізaція – це стимулювaння інтересів oдних дo більш пoглибленoї 
рoбoти при oбoв’язкoвoму дoведенні інших дo зaгaльнoгo рівня. 

Aнaліз нaукoвих джерел з прoблеми індивідуaлізaції свідчить, щo сучaсні дoслідники 
рoзглядaють індивідуaлізaцію як в рaмкaх звичaйнoї aкaдемічнoї фoрми нaвчaння, тaк і в кoнтексті 
сaмoстійнoї рoбoти, щo припускaють різні рівні індивідуaлізaції. 

Індивідуaлізaція нaвчaння дoзвoляє aктивізувaти пoтенційні мoжливoсті кoжнoгo студентa і 
вирішити питaння виявлення, oбліку тa рoзвитку йoгo здібнoстей, у тoму числі і здібнoстей дo 
oсвoєння інoземних мoв. Нa дaний мoмент нaйбільш пoширеними вaріaнтaми індивідуaлізaції є: 

1) внутрішня диференціaція нaвчaння нa oснoві oкремих oсoбливoстей учнів; 
2) індивідуaлізaція нaвчaльнoї рoбoти в середині групи; 
3) індивідуaлізaція нa oснoві різнoгo темпу прoхoдження нaвчaльнoгo мaтеріaлу [3, 110]. 
Нa думку нaукoвця С. Ю. Нікoлaєвoї:  «Прoцес рoзвивaючoї індивідуaлізaції бaзується нa 

реaльнoму рівні функціoнувaння у студентів психічних прoцесів, oсoбистісних якoстях і їх 
рoзвитку. Тaкий тип індивідуaлізaції реaлізується шляхoм підбoру і aдaптaції впрaв, спрямoвaних 
нa рoзвитoк психічних прoцесів і oсoбистісних якoстей студентa. 

У прoцесі фoрмуючoї індивідуaлізaції у студентa вирoбляється індивідуaльний стиль зaсвoєння 
інoземнoї мoви з урaхувaнням oсoбливoстей йoгo нервoвoї системи і сфoрмoвaнoгo рaніше стилю 
діяльнoсті. Спoсoбoм реaлізaції дaнoгo типу індивідуaлізaції є викoнaння нaвчaльних зaвдaнь і 
впрaв у режимaх, які відпoвідaють oсoбливoстям нервoвoї системи учня тa врaхувaння учнем 
спеціaльних рекoмендaцій щoдo сaмo фoрмувaння індивідуaльнoгo стилю діяльнoсті [4, 175]. 

Змістoм регулюючoї індивідуaлізaції є тимчaсoве спрoщення і чaсткoве вaріювaння нaвчaльних 
зaвдaнь з інoземнoї мoви для oкремих студентів, a тaкoж усклaднення тa рoзширення прoгрaмних 
вимoг для дoбре підгoтoвлених студентів і зaцікaвлених у вивченні інoземнoї мoви. Тaкий вид 
індивідуaлізaції реaлізується шляхoм підбoру і викoнaння студентaми впрaв, щo відпoвідaють 
їхньoму рівню вoлoдіння мoвoю» [2, 97]. 

Для реaлізaції індивідуaлізaції у нaвчaльнoму прoцесі нaукoвці прoпoнують рoзрoбляти 
дoдaткoві зaвдaння не тільки для «сильних» студентів, aле й для студентів, у яких виникaють 
усклaднення при oвoлoдінні нaвчaльнoю дисциплінoю. Мoвa йде прo підгoтoвку грaдуйoвaних 
нaвчaльних мaтеріaлів, які врaхoвують специфіку нaвчaльнoї дисципліни. Тaк у нaвчaнні інoземних 
мoв дoцільнo рoзрoбляти: 

- зaвдaння різнoгo рівня склaднoсті дo певнoгo тексту: підстaнoвчі, підстaнoвчі зa вибoрoм 
(питaння тa лексикo-грaмaтичні впрaви різнoгo рівня склaднoсті); 

- викoристaння підгoтoвлених друкoвaних зaвдaнь для нaписaння диктaнтів, щo передбaчaють 
сaмoстійне нaписaння, тексти з прoпускaми для сaмoстійнoгo зaпoвнення, тексти із мнoжинним 
вибoрoм прaвильнoї відпoвіді; 

- oднaкoві типи зaвдaнь дo текстів різнoгo рівня склaднoсті (грaдуювaння відбувaється зa рівнем 
склaднoсті тексту); 
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- зaвдaння, щo є різними для різних студентів: рoбoтa з кaрткaми, ксерoкoпіями текстів aбo 
іншими рoздaвaльними мaтеріaлaми. 

- oднaкoві нaвчaльні тексти і зaвдaння з передбaченням різнoгo темпу їх oпрaцювaння, 
встaнoвлюється лише кінцевий термін викoнaння. 

У метoдиці нaвчaння інoземних мoв є різні фoрми реaлізaції індивідуaльнoгo підхoду дo 
студентів. A сaме: сaмoстійнa рoбoтa (self-directed learning) під керівництвoм виклaдaчa; сaмoстійне 
oвoлoдіння (autonomous learning) інoземнoю мoвoю нaoдинці чи у групі шляхoм ширoкoгo 
викoристaння різнoмaнітних підручників і пoсібників, aле під керівництвoм виклaдaчa; сaмoстійне 
oвoлoдіння інoземнoю мoвoю шляхoм oпрaцювaння нaвчaльнoгo пoсібникa дoпoмoги виклaдaчa; 
індивідуaльнa рoбoтa (one-to-one teaching) з oдним чи кількoмa виклaдaчaми; сaмoстійне oвoлoдіння 
інoземнoю мoвoю у спеціaлізoвaних центрaх (self-access centres) [1, 142]. 

Цілі індивідуaлізaції прoцесу нaвчaння інoземнoї мoви пoділяються нa oснoвні тa дoпoміжні. Дo 
oснoвних нaлежaть: фoрмувaння індивідуaльнoгo стилю oвoлoдіння іншoмoвним мoвленням, який 
oхoплює і вміння сaмoстійнoї рoбoти зaпoвнення прoгaлин у вихіднoму рівні вoлoдіння студентoм 
іншoмoвним мoвленням і свoєчaсне усунення нoвoгo відстaвaння, щo з'являється; рoзвитoк 
інтелектуaльнoгo кругoзoру, психічних прoцесів і якoстей oсoбистoсті студентa, які відігрaють 
прoвідну рoль в oвoлoдінні іншoмoвним мoвленням. 

Дoпoміжні цілі індивідуaлізaції включaють: стимулювaння нaвчaльнoї діяльнoсті студентів; 
aктивізaцію нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцесу з інoземнoї мoви; ствoрення пoзитивнoгo емoційнoгo 
фoну нaвчaльнoгo прoцесу тoщo. 

Для успішнoї реaлізaції індивідуaлізaції нaвчaння педaгoгічне спілкувaння зі студентaми 
пoвиннo будувaтися нa oснoві: 1) ствoрення в групі aтмoсфери дoбрoзичливoсті, дoвіри тa 
взaємoдoпoмoги; 2) урaхувaння мoтивів, інтересів тa інших oсoбливoстей студентів; 3) відсутнoсті 
жoрсткoгo кoнтрoлю, нaкaзів і пoвчaнь як результaту oрієнтaції нa крaщі якoсті студентів; 4) 
oрієнтaції нa прoблемні зaдaчі тa зaвдaння твoрчoгo хaрaктеру; 5) визнaння тoгo, щo студент тa 
виклaдaч мaє прaвo нa пoмилку і влaсну думку; 6) публічнoї oцінки успіхів студентa, щo відбивaє 
не тільки кінцевий результaт йoгo діяльнoсті, aле і прoгрес у нaвчaнні, уміннях тa нaвичкaх (при 
цьoму слід уникaти негaтивнoї oцінки якoсті oсoбистoсті); 7) зaoхoчення дo ініціaтиви студентів у 
нaвчaльнoму прoцесі [4, 54]. 

Oтже, індивідуaлізaція прoцесу нaвчaння іншoмoвнoгo мoвлення – це ціліснa системa, якa мaє 
oхoплювaти всі стoрoни тa етaпи нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцесу з інoземнoї мoви, a тaкoж 
передбaчaти кoмплексне врaхувaння і цілеспрямoвaний рoзвитoк кoмпoнентів кoжнoї з підструктур 
психoлoгічнoї структури індивідуaльнoсті студентa, щo здійснюють знaчний вплив нa якість 
oвoлoдіння ним іншoмoвним мoвленням. Дo склaду цієї системи вхoдять: 1) цілі індивідуaлізaції 
прoцесу нaвчaння; 2) види індивідуaлізaції тa їх зміст; 3) прийoми тa зaсoби індивідуaлізaції. 
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The article describes the basic approaches to the definition of the concept of individualization of the 
process of education at the creation of the foreign language. The author examines the most widespread 

individuals of individualization of the process of nauvchena. A characteristic is given to various subjects 
of individualization analysis of students' studies. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ 
 

У статті розкрито суть та особливості діалогічного мовлення в процесі навчання англійської 
мови. Проаналізовано основні підходи до навчання діалогічного мовлення. Окрім того, у статті 
охарактеризовано проблемні ситуації; наведено приклад проблемної ситуації, висвітлено  

позитивний вплив проблемних ситуацій на формування навичок іншомовного 
 діалогічного мовлення. 

 
Ключові слова: діалогічне мовлення, підходи до навчання діалогічного мовлення, формування 
навичок діалогічного мовлення, проблемна ситуація, проблемно-орієнтоване навчання.  

 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми формування іншомовного діалогічного 

мовлення студентів немовних спеціальностей зумовлена вимогами, які висуває сучасне суспільство 
до фахівців нового типу, котрі здатні злагоджено і виважено співпрацювати у команді, комунікувати 
з партнерами й конкурентами як рідною, так й іноземною мовами, координувати свої дії із колегами, 
нестандартно підходити до розв’язання професійних питань, що вимагає комунікативних умінь, 
сформованих на основі мовних знань і навичок, у тому числі й іноземною мовою. У навчанні 
іноземної мови студентів немовних спеціальностей ключовим є комунікативний підхід [1], який 
спрямований, в першу чергу, на формування у них навичок діалогічного мовлення, оскільки діалог 
– це і є комунікація.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування навичок іншомовного 
діалогічного мовлення розглядається в наукових працях сучасних науковців, серед яких: Дмітренко 
Н. Є., Іпатій І. К., Кузик О. В., Петрова А. І., Ромашкіна Г.І., Черниш В.В. Проте, недостатньо уваги 
приділяється проблемним ситуаціям, як засобу формування навичок іншомовного діалогічного 
мовлення. 

Мета статті – розкрити зміст поняття та особливості діалогічного мовлення, обґрунтувати 
доцільність використання проблемних ситуацій для формування навичок іншомовного діалогічного 
мовлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз досліджень дає підстави стверджувати, що 
в сучасній педагогічній науці діалогічне мовлення визначається як процес мовленнєвої взаємодії 
двох або більше учасників спілкування. В межах мовленнєвого акту кожен з учасників поперемінно 
виступає як слухач і як мовець. Діалог складається із взаємопов'язаних реплік співрозмовників. 
Сукупність реплік, що характеризуються структурною, інтонаційною та семантичною 
завершеністю, називають діалогічною єдністю. Діалогічна єдність є одиницею навчання 
діалогічного мовлення.    

У лінгвістичній літературі [1; 2] діалогічне мовлення трактується як особливий вид мовленнєвої 
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діяльності, що характеризується ситуативністю, зверненістю, вмотивованістю, спонтанністю, 
емоційною забарвленістю.  

Згідно з Іпатій І.К., однією із найважливіших психологічних характеристик діалогічного 
мовлення є його ситуативність [1]. Ситуативним діалогічне мовлення є тому, що часто його зміст 
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.  

Зверненість передбачає зорове сприйняття співрозмовника, яке доповнюється невербальними 
засобами спілкування (мімікою, жестами, контактом очей, позами співрозмовників).  

Оскільки мовець передає свої думки, почуття, ставлення до того, про що йдеться, розмова 
набуває певного емоційного забарвлення. Це знаходить відображення у відборі лексико-
граматичних засобів, у структурі реплік, в інтонаційному оформленні тощо.  

Як і будь-який інший вид мовленнєвої діяльності, діалогічне мовлення завжди вмотивоване. 
Воно випливає з бажання та потреби щось сказати, передати думки й почуття. 

Діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, неможливо спланувати заздалегідь, воно 
зазвичай спонтанне, адже мовленнєва поведінка кожного учасника діалогу значною мірою залежить 
від мовленнєвої поведінки партнера.  

Обмін репліками відбувається досить швидко, і реакція вимагає нормального темпу мовлення. 
Це й зумовлює спонтанність, непідготовленість мовленнєвих дій [1; 2].   

Як зазначає Черниш В.В. [2], існує два основних підходи до навчання діалогічного мовлення. 
Перший підхід – «зверху вниз»– передбачає прослуховування діалогу, який є зразком мовлення в 
певній ситуації,  та  створення подібних мовленнєвих ситуацій і відповідних діалогів. Другий підхід 
– «знизу вверх» – зорієнтований на попереднє засвоєння елементів діалогу(репліки); побудова 
діалогу відбувається самостійно, на основі запропонованої мовленнєвої ситуації. Підхід “знизу 
вверх”  ми вважаємо доцільнішим, адже в процесі розвитку мовленнєвих навичок студенти виходять 
на рівень понадфразової єдності, (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, 
синтаксично організований і комунікативно самостійний), а згодом і діалогічної єдності. Будуючи 
нове самостійне висловлювання іноземною мовою студент вживає вже засвоєні норми діалогічної 
єдності. Завдання ж навчання діалогічного мовлення включають засвоєння студентами нових видів 
діалогічних єдностей.  

Навчання реплікування можна вважати підготовчим етапом формування навичок та вмінь 
іншомовного діалогічного мовлення студентів. Тому навчанню діалогічного мовлення передує 
робота, у процесі якої засвоюються готові мовленнєві одиниці, характерні для говоріння в 
діалогічній формі, формули етикету, певні реалії. Наприклад, Could you tell me....?, What do you mean 
by that?, As far as I’m concerned ...., Sorry to interrupt you, but..., The point I’m trying to make is.., What 
I mean is...., Well, that’s one way of looking at it, (but).., I couldn’t agree more, тощо. 

З метою розвитку навичок іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних 
спеціальностей, на думку сучасних педагогів, доцільним є використання проблемних ситуацій на 
заняттях з іноземної мови [3; 4]. Проблемною ситуацією називають інтелектуальне ускладнення, 
при якому суб’єкту бракує досвіду та знань для розв’язання поставленої задачі, що в свою чергу 
спонукає людину до пошуку альтернативних варіантів вирішення проблеми. Вона містить складне 
теоретичне і практичне питання, яке вимагає детального дослідження, вивчення, аналізу у 
співвідношеннях з певними умовами і обставинами, які створюють ту чи іншу ситуацію [3; 4].  

Специфіка предмету «Іноземна мова» і ступінь його складності обумовлюють застосування 
проблемно-орієнтованих завдань, які сприяють оптимізації мовленнєвої діяльності студентів і 
формуванню вмінь практично використовувати іноземну мову як засіб спілкування, підвищують 
ефективність навчального процесу і дозволяють досягти більш високих результатів. Робота над 
проблемними ситуаціями дає можливість студентам активізувати когнітивний процес, розумово- 
мовленнєву діяльність, краще засвоювати новий матеріал. Проблемні ситуації спрямовані на 
розвиток діалогічного мовлення, тобто формування готовності вирішувати комунікативні завдання 
в різних ситуаціях навчального, соціально-побутового та культурного спілкування.  

Наведемо приклад проблемної ситуації, яка сприяє формуванню навичок діалогічного мовлення: 
Make up  a dialogue on the following situation. You and your partner study at a pedagogical university. 
Highlight the advantages and disadvantages of being a teacher. Speak about the qualities you have to 
develop to become a good specialist in your field. У цій ситуації студенти, котрі вирішують мовленнєве 
завдання, спрямовують увагу не лише на відпрацювання лексичних одиниць й певних граматичних 
конструкцій, а й задіюють емоційно-оцінювальну сферу своєї діяльності, що стимулює їх 
висловлюватись самостійно, самим обирати мовленнєві засоби для вираження власних думок. 
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Отже, навчання іноземної мови, засноване на вирішенні тієї чи іншої проблеми, забезпечує 
максимальну активізацію комунікативної діяльності студентів, а значить й іншомовного 
діалогічного мовлення. Пошук розв’язання поставленого завдання обумовлює природність 
спілкування, постановка проблеми і необхідність її розв’язання сприяють розвитку критичного 
мислення в студентів. Потреба ретельного продумування ситуації, пошуку правильного рішення 
розвиває у них логічне мислення, вміння аргументувати і контраргументувати, переконувати 
співрозмовника [3]. 

Висновки та перспективи. Комунікація іноземною мовою можлива за умови вільного 
користування суб’єктами взаємодії мовою як найважливішим способом спілкування. Рівень 
володіння іноземною мовою суб’єктів є тим основним чинником, який визначає ефективність 
усього процесу спілкування. Тому, формування діалогічного мовлення, а саме можливість 
здійснювати спілкування на діалогічному рівні в межах фахової тематики, розуміти діалогічне 
мовлення, вміти стисло та точно висловлювати думки іноземною мовою передбачає використання 
проблемних ситуацій. Використання проблемних ситуацій у формуванні навичок іншомовного 
діалогічного мовлення переорієнтовує навчальний процес  з традиційного, нецікавого заучування 
лексики та граматики, на чому зазвичай ґрунтувалось викладання іноземної мови у ВНЗ, на  
втілення суб’єктами взаємодії своїх власних потреб спілкування. Перспективою є побудова 
актуальної, новітньої моделі вивчення іноземної мови, фундаментом якої є впровадження  
проблемних ситуацій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. 
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analyzed. Furthermore, the article describes the essence of the problem situation; the example of the 

problem situation is provided; it is proved, that the usage of problem situations contributes to the 
formation of foreign language dialogue speech skills. 
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ІНТЕНСИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ 
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Статтю присвячено аналізу інтенсивних методів навчання іноземних мов, виокремлено засоби та 
методи інтенсивного навчання, що можуть бути використані для формування англомовного 

говоріння студентів. 
 

Ключові слова: інтенсивні метод, сугестопедія, метод активізації резервних можливостей 
особистості. 

 
У зв’язку з активністю вивчення англійської мови вищих навчальних закладах перед викладачем 

іноземних мов постає проблема віднайти якісно нові та інтенсивні методи навчання іноземних мов, 
які б полегшили процес сприймання та засвоєння студентами іншомовного матеріалу мовних ВНЗ. 
Оскільки метою навчання іноземної мови є оволодіння нею як засобом комунікації для успішного 
виконання подальшої професійної діяльності, майбутні учителі іноземної мови мають оволодіти 
вміннями професійно спрямованого мовлення. 

Проблема формування англомовної компетентності в говорінні майбутніх учителів іноземної 
мови є актуальною, оскільки наразі в школах є потреба у вчителях англійської мови, які б не лише 
гарно володіли знаннями з іншомовної граматики, лексики а й були мовленнєвим зразком для учнів. 
Тому і відбувається активний пошук нових методик і технологій для підготовки у ВНЗ таких 
шкільних кадрів, які могли б відповідати вимогам сучасного вчителя англійської мови. 

Одними з найбільш досліджуваних в останні роки та передових методів навчання іноземної мови 
являються інтенсивні методи навчання.  За останні десятиріччя були досягнуті великі успіхи в 
створені та реалізації інтенсивних методів навчання іноземних мов. Ці методи поєднують в собі 
прогресивні тенденції лінгвістики, мовознавства, педагогіки та психології. Спираючись на 
діяльнісний та комунікативно-особистісні підходи, інтенсивне навчання створює реальний шлях до 
оволодіння англомовним говорінням, а саме розвивати в студентів комунікативні здібності, вміння 
активно й вільно спілкуватися іноземною мовою. 

Проблематику інтенсивного навчання досліджували та висвітлювали у своїх наукових працях 
такі вчені: сугестопедичний метод навчання (Г. Лозанов), метод активізації резервних можливостей 
особистості (Г. О. Китайгородська), емоційно-смисловий метод (І. Ю. Шехтер), інтенсивний метод 
навчання усного мовлення (Л. Ш. Гегечкорі), сугестокібернетичний інтегральний метод 
прискореного навчання дорослих (В. В. Петрусинський), прискорений курс навчання розмовного 
мовлення методом занурення (А. С. Плесневич), ритмопедія (Г. М. Бурденюк), гіпнопедія 
(А. М. Свядощ). Аналіз систем праць цих авторів засвідчує їхні спільні вихідні позиції, близькі 
трактування основних методичних понять і категорій, спільність психологічних і лінгвістичних 
вихідних положень. Ця принципова спільність дозволяє відносити всі ці методичні системи до 
одного напрямку, який передбачає посилення активності викладача, студентів, їхнього спілкування 
та взаємодії з метою прискореного засвоєння знань, формування вмінь і навичок англомовного 
спілкування. Це відбувається за рахунок більш активного застосування психологічних, 
особистісних можливостей, які є у розпорядженні вчителя та студентів, а також соціально-
психологічних можливостей, що закладені в систему взаємодій і взаємовідносин, які 
характерні для навчального колективу. 

За такої системи навчання студентів включаються в навчальну діяльність маючи певну 
прагматичну обмежену мету та різний вихідний рівень зацікавленості. Спеціальна організація 
навчального процесу за нових підходів до навчання англійської мови сприяє появі у студентів нових 
цілей та інтересів. О. Леонтьєв, уточнюючи, що означає «зробити щось цікавим для когось», 
зазначав, що це означає: 1) зробити дієвим або створити знову певний мотив і 2) зробити 
відповідним певній меті. Для інтенсивного навчання англомовного говоріння студентів щоб 
підвищити інтерес, потрібно створити мотив, а потім відкрити можливість реалізації 
мети на практичній основі [2, с. 97]. Окрім мотивації викладачу під час підготовки до проведення 
заняття також слід враховувати засоби та методи інтенсивного навчання. О. Леонтьєв [3, с. 261] 
визначає такі засоби інтенсифікації навчання іноземної мови: 
           1. Побудова навчальної діяльності як організованої, керованої та контрольованої 
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послідовності дій студентів, які забезпечують оптимальне формування іншомовної мовленнєвої 
компетентності та її структурних компонентів 

    2. Пошук оптимального співвідношення свідомих і пристосованих компонентів за 
формування іншомовної мовленнєвої компетентності. 

    3. Диференційоване формування компонентів іншомовної мовленнєвої компетентності 
залежно від їхнього співвідношення з компонентами мовленнєвої діяльності рідною мовою або 
мовою-посередником, оптимальне співвідношення власне формування та корекції. 
          4.Послідовне дотримання принципу функціональності разом з принципом системності. 
Інтенсифікація процесу англомовного говоріння студентів може будуватися на елементах двох 
таких популярних методах як сугестопедії та  методу активізації резервних можливостей 
особистості. Сугестопедія – це система методів і прийомів нaвчання, при якиx створюються 
найбільш сприйнятливі умови прискореного засвоєння навчального матеріалу, шляxом навіювання, 
цілеспрямованого впливу на свідоме та несвідоме особистості, псиxологічної релаксації, та іншиx 
псиxологічниx операцій. До найбільш доступних та ефективних засобів сугестопедії які можуть 
ефективно вплинути на створення емоційно-сприятливого мовленнєвого середовища на занятті 
студентів з англійської мови можна віднести: музичний супровід, візуальна наочність; емоційна 
забарвленість; мова рухів; драматичні полілоги; стан релаксації [1]. 

Другий метод, це метод активізації резервних можливостей розроблений Галиною 
Олександрівною Китайгородською , в якому вона визначає ціль інтенсивного навчання – в 
мінімальний термін досягнути засвоєння максимального об’єму навчального матеріалу. Виходячи з 
цієї цілі – в найкоротший термін оволодіти вмінням іншомовного спілкування, вона виділяє 2 
фактора: 1) мінімально необхідний термін навчання для досягнення мети (майбутня мовленнєва 
діяльність) при максимально необхідному (для цієї цілі) об’ємі учбового матеріалу і відповідній 
його організації; 2) максимальне використання всіх резервів особистості учня, яке досягається в 
умовах особливої взаємодії в навчальній групі при творчому впливі особистості викладача. Для 
досягнення цілей даного методу на занятті з англійської мови можливе застосування таких способів 
активізації резервних можливостей студентів: етапи пред'явлення навчального матеріалу; 
виконання ролей; введення у ситуацію спілкування; послідовність перевтілення. 

Підсумовуючи роздуми про ефективність інтенсивних методів, варто відзначити, що їх 
використання дозволяє формувати й активізувати мовленнєві вміння за короткий термін у межах 
певного набору тем і ситуацій, що відбираються відповідно до комунікативних потреб студентів. 
Це забезпечує високу мотивацію навчання. Позитивно впливає на засвоєння матеріалу 
організаційна система занять: розподілення студентів за ролями, стимулюючі етюди, проблемний 
характер занять, використання музичного фону. Все це не викликає дискомфорту, студенти 
відчувають задоволення від занять. Поряд із перевагами можна відзначити певні недоліки та 
невирішені проблеми: зосередження на мовленнєвій діяльності веде до того, що недостатньо уваги 
приділяється роботі над мовним матеріалом. Це потребує включення до системи занять 
тренувальних вправ і граматичних пояснень. Найбільш ефективним є використання інтенсивних 
методів у невеликих групах за наявності відповідної кваліфікації викладача. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті розглядаються основні погляди науковців на інформатизацію сфери освіти, а 
також особливості та основні переваги використання сучасних інформаційних технологій у 
процесі вивчення іноземної мови.  У статті зазначаються основні форми організації роботи на 

заняттях іноземної мови з використанням інформаційних технологій. 
 

Ключові слова: іноземні мови, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютеризація 
освіти, навчальний процес, вищий навчальний заклад 

 
На сьогодні стрімкий розвиток новітніх інформаційних засобів неминуче призводить до 

інформатизації багатьох сфер суспільного життя, в тому числі і освітньої сфери. Рівень європейської 
освіти вимагає підвищення якості фахової підготовки викладачів з новим типом мислення, що 
відповідає сучасному інформаційному простору. І тому саме впровадження  інформаційних 
технологій в освіту сприяє вирішенню даного питання.  

Для сучасного вчителя іноземної мови відкрито безліч шляхів для пошуку новітніх та цікавих 
методик навчання. Те, що пропонує шкільна програма – далеко не все чим може забезпечити себе 
вчитель. У модернізованому світі діти не уявляють свого життя без мультимедійних гаджетів, тому 
безперечно дієвим у процесі навчання іноземної мови буде використання засобів мультимедіа , а 
точніше використання різних відео та аудіозаписів , мультимедійних презентацій, що 
приваблюватиме учнів та пришвидшить засвоєння ними необхідного матеріалу [1: 10]. 

Дослідженню цього питання були присвячені роботи таких науковців як В.Бикова, Р.Гуревича, 
І.Заярної, Н.Годованець, О.Дмитрєвої, Т.Дрофи, М.Кадемії, І.Карпенко Т.Крамаренко, І.Павлової, 
А.Петрової, О.Подзигун, Л.Морської, Є.Полат та ін.  

Метою статті є розглянути деякі особливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі. 

 І.Заярна визначає інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як узагальнююче поняття, що 
описує різні пристрої, механізми, способи, алгоритми обробки інформації. Найважливішим 
сучасним пристроями ІКТ є комп’ютер, забезпечений відповідним програмним забезпеченням та 
засоби телекомунікацій разом з розміщеною на них інформацією. 

Крім того, вона виділяє такі основні напрямки використання ІКТ у навчанні англійської мови: 
-використання з метою навчання шляхом моделювання, наочного представлення мовних, 
мовленнєвих і соціокультурних процесів та явищ; 
-організація тренування у використанні навчального матеріалу (формування мовленнєвих умінь та 
мовних навичок); 
-контроль та оцінювання рівня сформованості умінь та навичок, зберігання, збір та обробка 
статистичної інформації; 
-забезпечення діалогу, комунікації за допомогою комп’ютерних мереж [2: 15]. 

Треба зазначити, що навіть наявність найсучаснішого комп'ютера саме по собі не гарантує 
освоєння іноземної мови, якщо не враховувати необхідність науково обґрунтованої організації цієї 
діяльності або безпосередньо  викладачем, або опосередковано – системою засобів, які закладені в 
програмному забезпеченні поряд з мовним матеріалом. Інформаційні технології – не просто 
проміжна ланка між студентом і викладачем. Справа в тому, що зміна засобів і методів навчання 
призводить до зміни змісту навчальної діяльності, яка стає все більш самостійною і творчою, сприяє 
реалізації індивідуального підходу у навчанні [3: 312]. 

На думку Т.Дрофи великі можливості у підвищенні ефективності процесу викладання іноземних 
мов є використання мережі Інтернет. Зазвичай, найпростіше застосування Інтернету у навчанні 
іноземних мов – це використання його як джерела додаткових матеріалів. Однак, найповніше 
можливості Інтернету розкриваються при використанні його у навчальній аудиторії: це можуть бути 
спеціальні тренувальні вправи для дистанційного навчання мов, електронне листування з 
іноземними партнерами, творча діяльність цілих колективів при створенні інтерактивних журналів 
тощо. Інтернет дає студентам доступ до інформації, включаючи аудіювання, читання і письмо. 
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Студенти можуть працювати в комунікативному середовищі в реальному часі або вибирати засоби, 
які дадуть їм змогу створити і перевірити повідомлення; зайти на форум і поспілкуватися з одним 
або декількома співбесідниками. Електронна пошта дозволяє студентам підтримувати зв’язки з 
носіями мови, спонукає їх до діалогу з ними [4:78]. 

Процес вивчення іноземної мови може стати ефективнішим за допомогою проблематизації 
навчального процесу. Проблемна подача матеріалу засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій сприяє підвищенню ефективності процесу навчання, оскільки це стимулює розумову 
діяльність, самостійний пошук інформації і прагнення до аналізу та узагальнення. Принцип 
проблемності зближує між собою процес навчання з процесом пізнання, дослідження, творчого 
мислення. При цьому формуються навички пошукового, дослідного підходу до рішення 
теоретичних або практичних проблем. [5: 272]. 

Отож, можна виділити основні переваги використання ІКТ у процесі вивчення іноземної мови: 
- мотивація студентів; 
- можливість для викладача застосовувати індивідуальний підхід; 
- сприяння розвитку самостійності студентів; 
- урізноманітнення та осучаснення навчального матеріалу; 
- забезпечення автентичним матеріалом, що сприяє поінформованості щодо інших мов та 
культур [3: 23]. 
Використання ІКТ навчання допомагає інтегрувати різні форми діяльності і надає процесу 

вивчення іноземної мови більшої інтенсивності. Поєднуючи комп’ютерні вправи із завданнями з 
підручника, можна досягти високого рівня оволодіння граматичними та лексико-граматичними 
навичками [6: 105-106].  

Можна зробити висновок, що сучасні досягнення у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій відкривають перед вчителем широкий спектр можливостей, щодо удосконалення та 
урізноманітнення навчального процесу. Використання ІКТ у мовній освіті – це один із 
перспективних засобів формування стійкої комунікативної компетентності в учнів під керівництвом 
досвідченого вчителя.  
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ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
У статті розглядається сутність одного з сучасних типів взаємодії в навчальному процесі – 
комп’ютерно-опосередкованого. Обґрунтовується необхідність його реалізації в сучасному 
інформаційному суспільстві. Розглядаються основні режими комп’ютерно-опосередкованої 
взаємодії та доводиться доцільність їх використання у процесі вивчення іноземної мови в 

початковій школі. 
 

Ключові слова: безпосередня взаємодія, комп’ютерно-опосередкована взаємодія, початкова 
школа 

 
Перехід людства до нового типу цивілізації – інформаційного суспільства – вимагає масштабних 

змін у всіх сферах людської діяльності, у тому числі й у сфері освіти. Поряд із засвоєнням базових 
знань, дедалі важливішим постає завдання навчити учнів самостійно оволодівати новими знаннями 
та інформацією, таким чином, формуючи здатність молодого покоління до самоосвіти й 
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саморозвитку, сприяти усвідомленню потреби в навчанні упродовж життя, починаючи вже з 
молодшого шкільного віку. 

На початку ХХІ століття в умовах інформаційного суспільства з’являються нові форми 
навчальної комунікації, які вимагають нових підходів до реалізації останньої. Якщо традиційно 
взаємодія здійснювалась у межах аудиторії, де вчитель співпрацював з учнями безпосередньо, то 
сучасні уявлення про здійснення взаємодії доповнюються використанням інформаційних 
технологій у навчанні, що дає нам підстави виокремити два основні типи взаємодії – безпосередню 
та комп’ютерно-опосередковану. 

Безпосередня взаємодія – це спілкування учасників навчального процесу при візуальному та 
аудіальному контакті в межах одного фізичного простору  в один і той же час. Така взаємодія 
встановлюється при наявності спільного фокусу уваги (об’єкта, теми, спільної діяльності та ін.) та 
при усвідомленні її учасниками присутності один одного [1, с.11-12]. Взаємодія «віч-на-віч» може 
мати індивідуальний або груповий характер. Прикладом є багатостороннє спілкування вчителя і 
учня (учня і учня, учня і групи учнів) в урочний або позаурочний час у формі привітання, пояснення, 
опитування, бесіди та інших формах спільної діяльності учасників взаємодії. Безпосередня 
взаємодія є важливою передумовою інформаційного обміну, оскільки дає можливість миттєво 
реагувати на запитання і формулювати відповіді, висувати нові ідеї та знаходити рішення тощо. 
Безпосереднє спілкування стимулює формальні та неформальні соціальні інтеракції з урахуванням 
індивідуальних рис та якостей особистості, дає змогу гнучко змінюватися та пристосовуватися до 
того образу партнера, який формується у процесі взаємодії, водночас надає свободу у виборі 
способу спілкування та прийнятті рішень, сприяє ефективній командній роботі, розвиває відчуття 
спільноти.  

У результаті постійого удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій другим 
основним типом взаємодії є комп’ютерно-опосередкована взаємодія, яку ми визначаємо як тип 
комунікативної взаємодії, що виникає у процесі використання суб’єктами різних інформаційно-
комунікаційних технологій. Учасники спілкування вступають у комунікативні зв’язки 
опосередковано [1, с.12-13], створюючи та сприймаючи нову інформацію, обмінюючись нею у 
процесі застосування різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій. Інакше кажучи, така 
взаємодія стає можливою через використання технологічного потенціалу, який уможливлює 
навчання на відстані, через Інтернет тощо. Про це свідчить, насамперед, швидкий розвиток 
дистанційного навчання, використання засобів мобільного зв’язку (додатки для мобільних 
телефонів, планшетів, онлайн ігри) тощо.  

Важливо зазначити, що комп’ютерно-опосередкована взаємодія може відбуватися в двох 
режимах: індивідуальному та груповому. Використання режиму залежить від застосування певного 
формату або технології. Наприклад, написання повідомлення, електронних листів, а також обмін 
миттєвими повідомленнями в чатах, тренувальні програми передбачають індивідуальну участь. 
Використання інтерактивних дошок, спілкування у соціальних мережах, обговорення 
різноманітних питань в онлайн режимі, навчальні ігри для великої кількості учасників, веб-сайти, 
націлені на спільне навчання, характеризуються груповою участю усіх суб’єктів взаємодії. Відтак, 
комп’ютерно-опосередковане спілкування поступово стає не тільки інструментом навчання, але й 
технологією, посередником та двигуном соціальних стосунків, водночас створюючи інтерактивне 
середовище та заохочуючи учнів до вивчення іноземної мови у найбільш зручний та звичний для 
них спосіб. 

Комп’ютерно-опосередкована взаємодія, як правило, обмежується часовими рамками та 
реалізується через мережу Інтернет синхронно або асинхронно. Синхронна взаємодія полягає у 
миттєвому встановленні контакту між його учасниками. Така взаємодія створює ефект віртуальної 
присутності, що сприяє швидкому встановленню міжособистісних контактів та створенню певної 
навчальної спільноти. Асинхронна взаємодія передбачає здійснення взаємодії між суб’єктами 
навчального процесу з певною затримкою у часі. Учасники отримують, створюють та застосовують 
знання не одночасно, а в зручний для них час (обмін повідомленнями у соціальних мережах, 
написання електронного листа, створення Інтернет презентації) 

Безпосередня та комп’ютерно-опосередкована взаємодія є надзвичайно інтерактивними, 
оскільки обидва типи сприяють розвитку динаміки усного мовлення (віч-на-віч у реальному 
просторі, у віртуальному просторі або по телефону), при чому комп’ютерно-опосередкована 
взаємодія більшою мірою сприяє розвитку інтерактивного писемного мовлення, оскільки велика 
кількість її форматів передбачає використання письмових робіт (від коротких коментарів до 
змістовних повідомлень), тим самим тренуючи швидкість та точність їх написання та створюючи 
позитивну мотивацію до писемної інтеракції. 
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Отже, ми з’ясували, що побудова навчального процесу як суб’єкт-суб’єктної взаємодії, зокрема 
в початковій школі, є пріоритетною. Поширення інформаційно-комунікативних технологій та їх 
удосконалення дає можливість здійснювати навчальну діяльність через комп’ютерно-опоседковане 
спілкування учасників. Взаємодія такого типу полегшує процес формування необхідних умінь, а 
аткож значно мотивує учнів до інтерактивного навчання. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
УСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті  розглядається інтегрований підхід до навчання як відносно новий метод роботи зі 

школярами, досвід відомих науковців та педагогів. Обгрунтовується ефективність використання 
інтегрованого пілходу.  Розглядаються методичні рекомендації щодо використання 

інтегрованого підходу для розвитку у школярів усної взаємодії на  уроках англійської мови у 
початкових класах. 

 
Ключові слова: інтегрований підхід, інтегроване навчання, усна взаємодія. 

 
У 21 столітті традиційна система навчання відступає на другий план. Перед сучасною школою 

постає завдання, як навчити школярів отримувати нові знання, як сформувати в учнів навички які  
як серед кола усієї інформації виділяти основну та важливу, як синтезувати отриману інформацію, 
та як навчити учнів обмінюватися своїм досвідом та знаннями. Тому освітній процес потребує 
нестандартного, особливого підходу до навчання. Одним із таких підходів є інтегроване навчання. 

У процесі формування іншомовних умінь усної взаємодії учнів часто використовується штучний 
матеріал, що не веде до створення життєвих ситуацій спілкування, відтак значно знижує 
ефективність сприйняття та подальшого використання іншомовного матеріалу. Отже проблема 
формування вмінь усної взаємодії в учнів початкової школи є дуже актуальною. Вирішення даної 
проблеми можливе через використання інтегрованого підходу до навчання. 

Метою нашої статті є дослідження ефективності використання інтегрованого підходу на уроках 
англійської мови для розвитку усної взаємодії молодших школярів . 

Сучасні педагоги та науковці проводячи свої дослідження то розроблюючи свої навчальні 
програми вказуєть на те, що використання міждисциплінарних зв’язків у навчанні має вагоме 
значення. 

Бенджамін Блум, розвиваючи свою Таксономію навчальних цілей (Taxonomy of Educational 
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Objectives), вказував на те, що необхідно вплітати “інтегративні нитки” до навчального плану, щоб 
сприяти зв’язкам між предметними областями. 

Сандра Матісон і Меліс Фрімер у своїй роботі «Логіка міждисциплінарних досліджень» виявили, 
що використання інтегрованого навчання обумовлює набуття учнями важливих навичок для життя, 
це такі як уміння вирішувати проблеми та працювати у команді. Використання інтегрованого 
підходу сприяло покращанню стосунків учнів та вчителів, оскільки вони ставали партнерами, 
маючи спільну мету та разом відкривали світ який швидко змінюється та розвивається [ 2]. 

Використання інтегрованого навчання не означає повну відмову від окремих дисциплін. Кожен 
предмет має свої особливості, свої питання які необхідно вирішити, і пропонує власні методики 
розширення знань. Проте, коли перед учнями постає завдання яке виникає  на перетині декількох 
дисциплін, учні застосовують уже набуті знаття та навички, але у новий спосіб, що сприяє більш 
глибокому розумінню навколишнього світу. 

Отже, ефективність використання інтегрованого підходу до навчання пояснюється тим, що 
інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи. Вже сьогодні є очевидним, що 
інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, є діючою 
моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвивальних прийомів навчання. Інтеграція 
зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність 
сприйняття учнями навчального матеріалу. Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з 
головних дидактичних принципів навчання, зокрема у початковій школі. Адже саме початкова 
школа закладає основу усіх знань які необхідні для всебічного розвитку активної, творчої, всебічно 
розвиненої особистості.  

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією 
передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної 
забезпечити кожній людині самостійно досягти певної цілі, творчо самостверджуватися в різних 
соціальних сферах. Іншими перевагами використання інтегрованого підходу до навчання у 
початковій школі є те, що  інтеграція пожвавлює навчальний процесс, економить навчальний час та    
позбавляє  учнів від перевтоми [1]. 

Використання інтегрованого підходу, зокрема на уроках англійської мови в початковій школі є 
дуже ефективним. Вчитель, інтегруючи навчальні теми з різних предметів на уроки англійської 
мови, значно розширює тематику для створення комунікативних ситуацій. За інтегрованого підходу 
до навчання іноземної мови учням стає цікавіше вивчати новий матеріал, спираючись на вже раніше 
отримані знання з інших предметів.  

Основною вимогою формування усної взаємодії в учні початкової школи є створення 
комунікативних ситуації, тематика яких, за інтегрованого підходу є необмеженою. У реальному 
процесі спілкування комунікативні ситуації  виникають, як правило, самі собою. Це так звані 
природні ситуації. На уроці іноземної мови вчителем та учнями також цілеспрямовано створюються 
умовні комунікативні ситуації для реалізації певної комунікативної функції, яка підлягає засвоєнню 
в початковій школі, наприклад: розпитати про щось, попросити, запропонувати, повідомити, 
описати, розповісти про що-небудь. 

Одним із методичних прийомів створення комунікативної ситуації є рольові ігри, які сприяють 
реалізації міжособистісного спілкування учнів початкової школи на занятті з англійської мови. 
Рольова гра допомагає учням спланувати особисту мовленнєву поведінку і передбачити поведінку 
співрозмовника. Вона передбачає елемент перевтілення учня у представника певної соціальної 
групи, професії тощо. Через це рольові ігри часто сприймаються молодшими школярами як реальна 
дійсність: учні дістають у них можливості для самовираження, яке здійснюється у межах цих ролей. 
Кінцевою метою рольової гри на заняттях з англійської мови є відпрацювання комунікативних 
навичок та умінь. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й 
вступають у бесіду, намагаються підтримати її, цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки 
зору, кожен прагне висловити свою думку, і таким чином розмова стає невимушеною. Це, власне, і 
є реалізацією комунікативного підходу до навчання англійської мови, адже створено умовну 
комунікативну ситуацію, в якій відбувається невимушене спілкування з обігруванням соціальних 
ролей, тобто моделюються реальні умови комунікації. 

Використання інтегрованого підходу в початковій школі дає можливість учням сприймати 
навколишній світ, оточення як цілу систему, та полегшує процес засвоєння нових знань. Оскільки в 
процесі інтеграції відбувається поєднання різних навчальних предметів, навчання для дітей стає 
цікавішим та новий матеріал сприймається та засвоюється ефективніше. Особливо важливим 
процес інтеграції є на уроках іноземної мови завдяки використанню реальних життєвих ситуацій, 
які сприяють розвитку усної взаємодії в учнів початкової школи. 
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Popadiuk N. B. Efficiency of using an integrated approach for the development of oral communication 
between junior pupils in English lessons. 

 
The article deals with the integrated approach to learning as a relatively new method of working with 
students, the experience of well-known scholars and educators. The efficiency of using an integrated 

evasion is substantiated. The methodical recommendations for the use of the integrated approach for the 
development of oral communication among pupils in English classes in elementary school are 

considered. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Стаття присвячена проблемі реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні дошкільників 
англійської мови. У статті висвітлено поняття міжпредметних зв’язків. Окреслено переваги їх 
застосування , запропоновано можливі напрями інтеграції  іноземної мови з іншими лініями 

розвитку дошкільників, передбаченими програмою для закладів дошкільної освіти. 
 

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, навчання англійської мови, діти дошкільного віку. 
 

Сучасна освіта знаходиться у постійному пошуку шляхів надання дошкільникам всіх необхідних 
знань, сприяння їх всебічному розвитку у процесі навчання. До шляхів розв’язання цієї проблеми 
належить використання міжпредметних зав’язків між лініями розвитку дошкільників, визначених у 
провідних освітніх документах. 

Теоретичні засади освіти, побудованої на інтегрованій основі закладено ще у науковій спадщині 
Д. Д’юї, С. Т. Шацького, М. М. Рубінштейна. Ефективні шляхи реалізації міжпредметних зв’язків 
обґрунтовано у наукових доробках І. Л. Бім, С. У. Гончаренка, Т. В. Зубенко та інших. 

Проте, проблема реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні дітей дошкільного віку в цілому 
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та у навчанні їх англійської мови зокрема, не знайшла достатньої уваги у наукових доробках 
сучасних вчених. 

Метою нашої статті є пошук можливостей реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні дітей 
дошкільного віку англійської мови. 

Існують різні точки зору щодо визначення поняття «міжпредметні зв’язки». На нашу думку 
найбільш вдалим є визначення запропоноване С. У. Гончаренком: 
«Міжпредметні зв’язки — взаємне узгодження навчальних програм, зумовлене системою наук і 
дидактичною метою»[1: 210]. 

Вихователі з правом викладання іноземної мови , окрім занять з англійської мови, проводять 
низку інших занять з дошкільниками, такі як: мовленнєвий розвиток, логіко-математичний 
розвиток, малювання, художня праця, пізнавальний розвиток. Це дозволяє їм інтегрувати змістові 
та процесуальні аспекти цих занять у процес навчання англійської мови, що своєю чергою, 
оптимізує досягнення всього спектру цілей, які стоять перед лінією розвитку дошкільників 
«Іноземна мова» як такою. 

Підтримуючи точку зору Т. Зубенко, відмічаємо, що «іноземна мова вчить спілкуванню зі світом 
вербальними засобами, а інші дисципліни використовують для цього мову музики, жестів, ліній, 
барв, почуттів, рухів» [2]. 
Основними перевагами  застосування міжпредметних зв’язків є те, що вони: 

 cприяють розвитку інтелектуальних нахилів та здібностей дошкільників; 
 розвивають інтерес до вивчення предметів; 
 активізують пізнавальну діяльність дітей; 
 роблять знання дошкільників свідомими і системними. 

Отже, на основі аналізу ліній розвитку дітей дошкільного віку, зазначених у програмі «Я у 
Світі»[3] розглянемо можливі напрями інтеграції основних ліній розвитку з іноземною мовою. 
Звернемось до конкретних прикладів.  

Легко встановлюється зв'язок  лінії «Іноземна мова(англійська)» з лінією «Дитина у світі 
культури». Зокрема, на заняттях з англійської мови в Закладах Дошкільної Освіти (ЗДО) вихователі 
часто звертаються до використання англомовних пісень, які з одного боку сприяють 
запам’ятовуванню матеріалу, а з іншого, активізують знання та навички дітей отримані під час 
занять з музичного мистецтва. Також на заняттях з англійської мови в ЗДО часто з метою розвитку 
аудитивних навичок дошкільників, використовуються методичні прийоми з використанням 
малювання, ліплення, аплікації. Застосовуються такі технології, як: «Listen and draw», «Listen and 
colour», «Listen and make». Заняття з англійської мови також є результативними для інтеграції знань 
та навичок дітей, отриманих на заняттях з формування елементарних математичних уявлень 
(Освітня лінія «Дитина у сенсорно-пізнавальному розвитку). На заняттях діти рахують об’єкти, 
предмети на англійській мові, визначають форму та величину іграшок, овочів, фруктів, меблів тощо. 

Загальновідомим є той факт, що ігрова діяльність в дошкільному віці є провідною. Тому і всі 
заняття в ЗДО проводять в ігровій формі, щоб зацікавити дітей до вивчення матеріалу. Наприкінці 
вивчення кожної англійської теми вихователі пропонують дітям програти комунікативні ситуації з 
використанням отриманих знань і навичок з вивченої теми. Це допомагає дітям краще засвоїти і 
закріпити вивчений матеріал. Даний факт  дозволяє нам встановити зв'язок освітньої лінії «Іноземна 
мова (англійська)» з освітньою лінією «Діяльність дитини (ігрова)». 

Безперечно, англійська мова є відкритою для реалізації безлічі міжпредметних зв’язків.  
Наш досвід проведення занять з англійської мови в ЗДО свідчить, що використання 

міжпредметних зв’язків дозволяє поглибити знання дітей, активізувати розвиток мотиваційної 
сфери їх пізнавальної діяльності, сприяти створенню цілісної картини світу.  

Подальшого дослідження потребує пошук практичних шляхів реалізації міжпредметних зв’язків 
в процесі навчання дошкільників англійської мови. 
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Humankova O.S., Kvasha C.V. The realization of interdisciplinary links in teaching English to 

preschool children. 
 The article deals with the problem of the realization of interdisciplinary links in teaching English to 

preschool children. The notion of interdisciplinary links has been defined. The benefits of their use in 
teaching process have been determined,  the directions of the integration of English language with other 

lines of development of preschool children highlighted in syllabus requirements for preschool educational 
establishments have been suggested. 
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РОЗВИТОК АНГЛОМОВНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Стаття присвячена проблемі використання інтерактивних технологій у навчанні англійської 
мови дітей дошкільного віку. Визначено переваги використання інтерактивних технологій, 
проаналізовано етапи формування англомовної монологічної  мовленнєвої компетентності та 

запропоновано конкретні інтерактивні технології відповідно до цих етапів. 
 

Ключові слова: англомовна монологічна мовленнєва компетентність, інтерактивні технології, 
діти дошкільного віку. 

 

Європейський вектор розвитку української держави актуалізує проблему раннього навчання 
іноземних мов. Важливість ранньої іншомовної освіти підкреслено в ряді державних освітніх 
документів: Базовому компоненті дошкільної освіти[1], програмах розвитку дитини дошкільного 
віку „Я у світі“[2], програмі „Дитина“[3] та ін.  

У перелічених документах метою навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах 
(ДНЗ) визначено формування основ елементарної іншомовної комунікативної компетентності, 
невідʼємною складовою якої є компетентність у говорінні. 

Отже, пошук шляхів оптимізації формування основ англомовної компетентності у говорінні на 
заняттях англійської мови в ДНЗ є актуальним. 

Проблема навчання дошкільників говоріння англійською мовою розглянута у дослідженнях 
Н.А.Бабенко, І.Б.Білоущенко, К.Ю.Віттенберг, І.В.Вронської, Т.М.Шкваріної та ін. 

Проте, проблема використання інноваційних технологій, зокрема інтерактивних у навчанні 
монологічного мовлення дітей дошкільного віку є недостатньо висвітленою у наукових доробках 
вчених. 

Метою нашої статі є привернення уваги до резервних можливостей використання інтерактивних 
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технологій у процесі формування основ елементарної англомовної монологічної мовленнєвої 
компетентності дітей дошкільного віку. 

Продуктивність використання інтерактивних технологій на заняттях англійської мови 
підкреслюється у дослідженнях багатьох представників сучасної педагогічної науки. На думку 
науковців, інтерактивні технології, які грунтуються на засадах взаємодії, партнерства та співпраці 
у вирішенні пізнавальних задач[4] дозволяють: 

1) оптимізувати формування іншомовних навичок і вмінь; 
2) створити внутрішню мотиваційну основу навчальної діяльності; 
3) сприяти досягненню розвивальних цілей навчання. 
Для ефективного використання інтерактивних технологій у навчанні монологічного мовлення 

слід враховувати загальновизнані методичні етапи формування англомовної монологічної 
мовленнєвої компетентності: 

- етап формування вмінь будувати речення по темі; 
- етап формування вмінь обʼєднувати речення на рівні висловлювання; 
- етап формування вмінь складати мікромонологи у комунікативних ситуаціях[5: 357-362]. 
Пропонуємо накласти на етапи формування монологічної мовленнєвої компетентності наступні 

інтерактивні вправи: 
- перший етап: фронтальна ігрова вправа „Spider web“(Павутиння). Вчитель, тримаючи в руках 

клубок з нитками, пропонує дітям складати речення, передаючи клубок, лишаючи у себе кінчик 
нитки;  парна вправа „Travelling“(Мандри)кожна пара дітей отримує мотузочки та, „мандруючи“ 
пальцями по мотузках, складає речення по  малюнках. Гра продовжується поки мотузочка не 
скінчиться; 

- другий етап: групова інтерактивна вправа „Find your partners make up a line and tell“(Знайди 
партнерів, склади ряд та розкажи). Вчитель роздає картки із зображенням різних тварин: чорно-білі 
картки з тваринами,  картки з тваринами в кольорі та картки з тваринами, які виконують дії. Діти, 
рухаючись по групі, мають знайти партнерів з такими самими картками та створити ряд: тварина — 
тварина в кольорі — тварина в русі, та розповісти про неї. 

- третій етап: групова інтерактивна вправа, яка має характер проекту - „Make a collage“(Склади 
коллаж). Діти, працюючи в групах, вирізають та наклеюють малюнки, повʼязані тематично, 
обговорюють свій вибір та розповідають про те, що зображено. Тематичними колажами можуть 
бути: „Party menu“, „My bag“, „Zoo“. 

Ефективність пропонованих ігрових інтерактивних вправ підтверджено експериментально в 
процесі навчання дошкільників іноземної мови на базі ДНЗ №25 м. Житомира. Перспективами 
подальших досліджень в цьому контексті є розробка додаткових інтерактивних ігрових вправ для 
навчання монологічного мовлення дітей дошкільного віку. 
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Humankova O.S, Nesterchuk Y.V.  The development  of monological speech competence of preschool 

children by means of interactive techniques. 
The article deals with the problem of the use of interactive techniques in the process of teaching English 
to preschool children. The benefits of the use  of interactive techniques have been determined, the stages 

of the  formation of  monological speech competence have been analysed, concrete  interactive techniques 
attributable to the stages of the formation of the above mentioned  competence have been suggested. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 
 

У статті розглянуто лінгвістичний аспект навчання аудіювання учнів початкової школи. 
Окреслена  структура аудіювання, виділені рівні та функції аудіювання. Подано труднощі 

навчання аудіювання учнів початкової школи.  
 

Ключові слова: іноземна мова, навчання аудіювання, учні початкової школи. 
 
Постановка проблеми. Основна мета навчання іноземній мові у загальноосвітніх навчальних 

закладах – це спроможність учнів здійснювати безпосередньо спілкування з носіями мови, яка 
вивчається, у найбільш поширених ситуаціях повсякденного спілкування. А як відомо, спілкування 
– це не тільки говоріння на іноземній мові, але й сприйняття мови співрозмовника на слух. Тобто 
говоріння і аудіювання являються основними видами мовленнєвої діяльності у спілкуванні з 
носіями іноземної мови. У процесі навчання іноземної мови аудіювання як вид мовленнєвої 
діяльності є метою навчання та відіграє значну роль у досягненні практичної, освітньої і виховної 
цілей навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічній та методичній літературі проблему 
навчання аудіювання на молодшому ступені досліджуються у працях В.Г.Барковська, Т.В.Лотарева, 
Г.В.Рогова, O.Dunn, N.Hawkes, J.Stokes. 

Дослідження психологічних особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку 
досліджуються у працях Ш.О.Амонашвілі, Л.І. Божович, Л.С. Виготського, В.В.Давидов, В.Я. 
Ляудіс, Л.С. Славіної.  

Аудіювання дає можливість оволодіти звуковою стороною виучуваної мови, її фонетичним 
складом та інтонацією. Через аудіювання відбувається засвоєння лексичного складу мови та її 
граматичної структури. Одночасно аудіювання полегшує говоріння, читання і письмо.  

Отже, аудіювання є однією з цілей навчання, і в той же час воно є важливим засобом навчання. 
Без оволодіння аудіюванням неможливе оволодіння безпосередньо усним мовленнєвим 
спілкуванням. Аудіювання вносить свій вклад і в досягнення загальноосвітніх, розвиваючих і 
виховних цілей. Воно дає можливість вчити учнів уважно прислухатися, формувати уміння 
прогнозувати зміст висловлювання і, таким чином, виховувати культуру слухання не тільки на 
іноземній мові, але й на рідній.  

Спираючись на досвід вищезгаданих вчених, а також шукаючи шляхи оптимізації процесу 
навчання аудіювання учнів початкової школи, ми вважаємо необхідним вивчення лінгвістичних 
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основ аудіювання учнів початкової школи.   
Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз лінгвістичних основ навчання аудіювання 

учнів початкової школи.  
 Виклад основного матеріалу. У змісті навчання аудіювання виділяють три компоненти:  

лінгвістичний, який передбачає розуміння учнями мовних і мовленнєвих одиниць;  психологічний 
– формування і розвиток лексичних, фонетичних і граматичних умінь та навичок, і методологічний 
– уміння зосереджено слухати вчителя, диктора, товариша. 
Лінгвістичний компонент включає в себе мовний і мовленнєвий матеріал, тобто фонеми, 

морфеми, слова, фразеологічні сполуки, речення, тексти, що є притаманним для будь-якої мови, як 
рідної, так і іноземної. 

Аудіювання  –  це рецептивний вид МД, розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. 
Аудіювання і говоріння - це дві сторони усного мовлення. Без аудіювання не може бути 
нормативного говоріння. 

 Аудіювання – комплексна мовленнєва розумова діяльність, яка базується на природній 
здатності, яка удосконалюється в процесі індивідуального розвитку людини. Важливі фактори 
формування такої здатності є: перцептивні та мовленнєві передумови; загальні інтелектуальні 
передумови; фактичні знання; знання та вміння в рідній мові; іншомовні знання та вміння; 
мотивація. Ці фактори складають основу для розвитку специфічних навичок і вмінь, на якій 
базується навчання аудіювання [3, с.118]. 

Структура аудіювання, як і говоріння, складається з трьох частин:  спонукально-мотиваційної, 
аналітико-синтетичної і  виконавчої. 

Роль і співвідношення цих етапів специфічні. Так, спонукально-мотиваційний етап аудіювання 
не тільки визначається потребами слухача, але й опосередковується діяльністю говоріння іншого 
учасника спілкування.  
Аналітико-синтетичний етап аудіювання є більш розгорнутим і повним, включаючи кілька 

етапів обробки почутого мовленнєвого сигналу. Цей етап діяльності забезпечується такими 
операціями внутрішнього оформлення к відбір, зіставлення і встановлення внутрішнього 
понятійних відповідностей. Він об'єднуться з виконавчим етапом, який зумовлює і забезпечує 
прийняття рішення на основі аналізу і синтезу. Мовленнєвий матеріал ґрунтується за смислом – 
членується, аналзується, об'єднується і в результаті виділяються смислові опорні пункти для 
розуміння сприйнятої інформації. Цей процес реалізується в поєднанні з механізмом накопичення 
та укрупнення блоків інформації [3, с.119]. 

Сприйняття будь-якого аудіювання можна поділити на сенсорний та перцептивний рівні. 
Сенсорний рівень – це кодування зовнішніх впливів у коді нервових зв’язків. На перцептивному 
рівні здійснюється переведення закодованої у нервовій системі інформації у предметні образи 
сприйняття. Перцептивний рівень складається з перцептивний дій (виявлення, розрізнення, 
ідентифікації – наприклад елементів почутого: слів, синтагм, інтонації тощо) та розумових 
операцій: первинного синтезу – аналізу – вторинного синтезу, які, власне, дозволяють "скласти" 
цілісне повідомлення з окремих елементів, інтегрувати особистісний смисл цього повідомлення.  

В основі процесу сприймання усного мовлення лежить реалізація функцій аудіювання. У 
сучасній лінгводидактиці виділяються такі функції: пізнавальна, регулятивна, естетична і функція 
реагування.  
Регулятивна функція аудіювання забезпечує виконання дій людей відповідно до одержаної 

інформації, сприяє усвідомленню правил виконання певних операцій, що дозволяє вдосконалювати 
свій досвід, знання, вміння у тій чи іншій галузі.  
Естетична функція аудіювання виявляється у забезпеченні емоційної насолоди від слухання і 

осмислення віршів, музичних творів, уривків із художніх творів тощо. Це веде до підвищення 
культурного рівня слухача. Функція реагування виникає як реакція на несподівані дії людей. 
Людину змушують слухати незнайомі співрозмовники на вулиці, в транспорті, магазинах.  

Труднощі аудіювання бувають кількох видів: суб'єктивні труднощі, які зумовлені індивідуально-
віковими особливостями учнів [2, с.220]; об'єктивні труднощі, що зумовлюються характером 
мовних засобів і структурно-композиційними характеристиками аудіо текстів [3, с. 124]; граматичні 
труднощі пов'язані з синтаксисом та морфологією; лексичні труднощі виникають при кількісному 
збільшені словникового матеріалу та його різноманітності [1, с. 231-232]; фонетичні труднощі 
вважаються основними труднощами аудіювання (особливо на початковому ступені навчання) і 
пов'язані з інтонацією, логічним наголосом і темпом мовлення. 

Висновки та результати дослідження. Отже, у процесі навчання аудіювання учні обов'язково 
зіштовхуються із труднощами різного характеру. Наявність цих труднощів є, з одного боку, тією 
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проблемою, вирішення якої призводить до формування навичок аудіювання та розвитку школярів, 
з іншого боку, вони не повинні перешкоджати навчальному процесу. Тому вчителю необхідно, по-
перше, ознайомитися з природою та функціонуванням його психофізіологічних механізмів; по-
друге, ознайомитися з етапами аудіювання (спонукально-мотиваційний, аналітико-синтетичний, 
виконавчий). Вчитель повинен для аудіотекстів обрати інформацію, яка б відповідала рівню знань 
учнів, їх індивідуально-віковим особливостям та інтересам; презентувати цей матеріал в 
оптимальному темпі та за нормальних умов; використовувати наочні та вербальні орієнтири-
підказки для учнів. Щоб подолати лінгвістичні труднощі, слід звернути увагу на навчання 
аудіювання як діалогічного, так і монологічного мовлення. Темп мовлення має бути доцільним для 
сприймання, а обсяг мовленнєвих повідомлень – серенім. Крім того, ретельна робота з відповідною 
тематичною лексикою і граматичними конструкціями має передувати аудіюванню тексту. 
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В статье рассмотрен лингвистический аспект обучения аудированию учащихся 
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The article argues for the linguistic peculiarities of teaching listening comprehension, age and 
psychological peculiarities of young learners. It defines the  peculiarities of teaching listening 

comprehension on the initial level of studying. The article deals with the structure, levels and fucntions of 
listening comprehension.  The article shows the difficulties of teaching listening comprehension to young 

learners.   
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ ЗМІСТУ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

У статті розглянуто компоненти змісту лексичної компетентності учнів початкової школи. 
Подана характеристика компонентів лексичної компетентності учнів початкової школи, 

виділені сфери спілкування учнів початкової школи, вимоги програми навчання англійської мови 
учнів початкової школи та етапи формування іншомовної лексичної компетентності. Подано 

труднощі формування іншомовної лексичної компетентності. 
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Ключові слова: іноземна мова, лексична компетентність, учні початкової школи. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні для успішної роботи в будь-яких сферах та напрямах 

необхідне знання іноземної мови (ІМ). Знати англійську мову необхідно абсолютно кожній 
освіченій людині, кожному гарному фахівцю. Саме тому особливу увагу слід приділити її вивченню 
ще в початковій школі. 

Одним із важливих завдань, яке ставиться перед учнями при вивченні ІМ, є оволодіння 
лексичною компетентністю, оскільки вона є складовою іншомовної комунікативної компетентності 
учнів. Велике значення і актуальності набуває формування основ лекcичної компетентності учнів 
початкової школи, через те, що саме молодші школярі мають більшу здатніcть і готовність до 
засвоєння великої кількості лексичних одиниць [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування іншомовної лексичної 
компетентності розглядалась вітчизняними та зарубіжними дослідниками, а саме: Зимньою І.О., 
Шатіловим С.Ф., Друзьом Г.О., Шацьким В.Н., Жилко Н.М., Кузьменком Ю.В. та ін. 

Однак потребує вирішення питання методики формування іншомовної лексичної 
компетентності учнів початкової школи, ми вважаємо необхідним вивчення характеристики 
компонентів змісту лексичної компетентності учнів початкової школи 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз компонентів змісту лексичної 
компетентності учнів початкової школи. 

 Виклад основного матеріалу. Практичні завдання навчання ІМ реалізуються, зазвичай, у 
межах мовного і мовленнєвого компонентів елементарної іншомовної комунікативної 
компетентності. До мовного компонента  відносять  традиційно лексичну, фонологічну, граматичну 
та орфографічну  компетентності, а до мовленнєвого говоріння, аудіювання, читання та письмо.    

Лексична компетентність – це здатність людини до коректного оформлення своїх висловлювань 
і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, 
знань та лексичної усвідомленості. Отже, лексична компетентність включає в себе лексичні 
навички, знання і загальну мовну усвідомленість або здатність їх використання в усіх видах 
мовленнєвої діяльності.  

Лексичними навичками називають навички інтуїтивноправильного розуміння і вживання 
іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між слухо-мовленнєвомоторною і 
графічною формами слова та його значенням, а також зв’язків між словами ІМ. 

Серед лексичних навичок дослідники розрізняють рецептивні та репродуктивні. Рецептивна 
лексична навичка виражає автоматизоване сприймання й розуміння лексичних одиниць в усному та 
писемному мовленні. В основі репродуктивної лексичної навички лежить автоматизоване вживання 
лексичних одиниць в усному та писемному мовленні [3, с. 216]. Необхідно формувати мовленнєві 
лексичні навички в говорінні, аудіюванні, читанні та письмі, тому що вони лежать в основі усіх 
видів мовленнєвої діяльності. 

Лексичними знаннями є відображення у свідомості учня результату пізнання лексичної системи 
ІМ у вигляді поняття про цю систему і правил користування нею. Лексичні знання включають: 
знання про звукову форму лексичної одиниці, необхідні для її правильної вимови та розпізнавання 
і розрізнення на слух; знання про графічну форму, правила орфографії, необхідні для правильного 
написання лексичної одиниці та розпізнавання і розуміння її при читанні; знання з граматики, 
необхідні для утворення словоформ; знання семантики слів, необхідних для утворення вільних 
словосполучень [2, с. 48].  

Останній компонент лексичної компетентності – загальна мовна усвідомленість або здатність – 
пов’язаний із взаємодією лексики, фонетики і граматики у мовленні, а також із лінгвістичною 
спостережливістю учня, його здатністю до узагальнення результатів спостережень у вигляді 
вербальних і схематизованих правил, здатністю здійснювати контроль під час використання слів у 
процесі спілкування. Адже лексика вивчається не для того, щоб її просто знати, а для того, щоб 
спілкуватися, користуючись нею у взаємозв’язку з іншими засобами: фонетичними, граматичними, 
невербальними [2, с. 217].  

Використання лексичних одиниць на початковому ступені здійснюється в особистісній, 
публічній, освітній сферах спілкування.  

В початковій школі лексику вивчають в межах тем: я, моя сім’я і друзі (члени сім’ ї, вік); 
відпочинок і дозвілля (числа до 100, кольори, захоплення, види дозвілля, вільний час); людина 
(частини тіла, професії, предмети одягу, опис зовнішності); свята і традиції (дні тижня, місяці, назви 
свят); природа (пори року, тварини); школа (навчальні предмети, шкільне приладдя); навколишнє 
середовище; помешкання (дім, покупки, квартира, види помешкань) [4].  
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Рівень володіння англійською мовою до кінця четвертого класу згідно чинної програми має 
відповідати рівню А1 [1]. 

У процесі формування іншомовної лексичної компетентності С.Ю. Ніколаєва виділяє два етапи. 
Перший етап формування лексичних навичок – ознайомлення учнів з новими лексичними 
одиницями,  метою якого є формування знань про лексичну систему іноземної мови, правила 
користування нею, розкриття значення лексичної одиниці, демонстрація особливостей її 
використання. Другий етап навчання лексики – автоматизації дій учнів з новими лексичними 
одиницями, метою якого є формування навичок на рівні словоформи, фрази/речення та понадфрази 
(діалогічної або монологічної єдності), мінітексту [3, с. 223]. 

Висновки та результати дослідження. Отже, головною метою формування іншомовної 
лексичної компетентності в учнів початкових класів є формування продуктивних та рецептивних 
лексичних навичок, успішність засвоєння яких полягає у наявності в учнів здатності до порівняння, 
спостереження та аналізу мовних явищ.  
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Михайлова О.С., Юрченко О.О. Характеристика компонентов содержания лексической 
компетентности учащихся начальной школы. 

 
В статье рассмотрены компоненты содержания лексической компетентности учащихся 

начальной школы. Представлена характеристика компонентов лексической компетентности 
учащихся начальной школы, выделены сферы общения учащихся начальной школы, требования 
программы обучения английскому языку учащихся начальной школы и этапы формирования 
иноязычной лексической компетентности. Описаны трудности формирования иноязычной 

лексической компетентности. 
 

Ключевые слова: иностранный язык, лексическая компетентность, ученики начальной 
школы. 

 
Mykhailova O., Yurchenko O. The Characteristic of the components of lexical competence content of 

primary school pupils 
The article argues for the components of teaching lexical competence to young learners.  

It deals with the characteristic of the components of teaching lexical competence to young learners, the 
spheres of communication of primary school pupils and the stages of the formation of lexical competence. 
It defines the requirements of the English language curriculum to young learners. The article shows the 

difficulties of teaching lexical competence to young learners.   
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ДИСЛЕКСІЯ ЯК ЧАСТКОВЕ ПОРУШЕННЯ ЧИТАННЯ В УЧНІВ НА УРОКАХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті проаналізовано поняття «дислексія» як один із чинників впливу на засвоєння учнями 
навичок читання на уроках з іноземної мови. Розглянуто причини виникнення, види та характерні 

ознаки цього явища. Теоретично обґрунтовано, що врахування особливостей сприйняття 
іншомовної орфографічної системи в учнів з дислексією дозволяє виробити ефективні методи 
навчання читання іноземною мовою, і, як результат, сприяє зменшенню кількості навчальних 

труднощів. 
 

Ключові слова: дислексія, навички читання, іноземна мова 
 

В наші дні проблема засвоєння учнями навичок читання є досить актуальною. Деяким учням 
важко встановлювати зв’язки між звуками і відповідними буквами, виділяти слова, а в них – окремі 
склади і звуки. До факторів, що викликають появу труднощів засвоєння учнями цих навичок можна 
віднести перевантаженість навчальних програм, надвисокі вимоги до рівня знань учнів, нові 
технології навчання, зміну ритму життя учнів, їх індивідуальні риси та інше. Водночас існують і 
більш приховані фактори. Мова йде про дислексію.  

Вивчення особливостей дислексії у дітей є актуальною науковою проблемою, вирішення якої 
дозволить виробити ефективні способи для її виявлення і подолання і, таким чином, зменшити 
кількість труднощів, пов’язаних із засвоєнням навичок читання. Метою нашої статі є аналіз та 
розкриття важливості вивчення поняття «дислексія» як одного із чинників впливу на засвоєння 
учнями навичок читання іноземною мовою. 

Дислексії присвячено значну кількість досліджень, однак актуальність її вивчення не 
знижується. Варто сказати, що за останні 20 років рівень інтересу до вивчення поняття «дислексія» 
значно виріс. Величезний внесок у вивчення дислексії у молодших школярів внесли такі вчені, як 
О.В. Гріненко, Т.П. Калашнікова, Ю.І. Кравцов, Р.І. Лалаєва, М.М. Покотильська, Т.Я. Філоненко 
та ін. За кордоном також існує значна кількість книг та наукових статей, в яких автори аналізують 
поняття «дислексія». Дислексію розглядають з різних боків, намагаючись з’ясувати як її причини, 
так і методи діагностики. Здійснюються спроби, наприклад, визначити, чи є особливості 
виникнення та розвитку дислексії у дітей схожими для всіх європейських країн [1]. Незважаючи на 
підвищений інтерес науковців до проблеми дислексії, на даний час все ще не приділяється належної 
уваги методам її розпізнавання і подолання на уроках з іноземної мови, отже спроба зробити внесок 
у вирішення цієї проблеми забезпечує актуальність нашої статті. Проаналізувавши ряд наукових 
робіт, ми узагальнили розуміння поняття дислексії, її причини виникнення та характерні ознаки у 
дітей у ході навчання їх англійської мови як іноземної. 

Отже, дислексія – це  часткове порушення процесу читання. Є така думка, що це порушення має 
неврологічне походження [2]. 

Існує безліч причин виникнення дислексії у дітей. Нейробіологи, які займаються вивченням 
даної проблеми, вважають, що причина лежить в недорозвиненні задньої частини скроневої звивини 
лівої півкулі дислексиків, яка відповідає за сприйняття інформації при читанні. Як результат, 
дислексики більше покладаються на праву півкулю мозку, що пов’язана з такими видами діяльності, 
як інтуїція, креативність, мистецтво [3].  

Істотно впливають на розвиток дислексії спадкові чинники. Незначні мозкові порушення у 
дитини можуть виникнути навіть в період внутрішньоутробного життя плода за умов 
несприятливого перебігу вагітності матері [4: 5]. 

Слід звернути увагу на те, що дислексія є прихованим чинником виникнення труднощів 
засвоєння учнями навичок читання іноземною мовою. Інколи дуже складно виявити дане 
порушення батькам та вчителям учнів без належної допомоги з боку кваліфікаційних спеціалістів, 
зокрема логопедів, невропатологів та педіатрів. 

До основних ознак дислекії можна віднести стійкість, типовість і повторюваність помилок при 
читанні. Діти з даним порушенням пропускають або переставляють букви і склади, плутають букви, 
подібні за графічним образом з буквами як іноземної, так і рідної мови, часто повторюють окремі 
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склади. До того ж вони читають дуже повільно, іноді несвідомо і саме тому їм доводиться 
перечитувати текст по декілька разів. Таким учням також дуже важко зосередитися на чомусь. Вони 
плутають поняття «праворуч-ліворуч», погано орієнтуються в тексті та можуть в ньому «загубити» 
місце, де зупинилися, якщо їх на мить відволікти. Їм важко зорієнтуватися в часі, а інколи навіть в 
просторі. 

Більш того, при вивченні англійської мови у дислексиків з'являються додаткові складності, адже 
в цій мові дуже часто трапляються випадки, коли слово пишеться одним чином, а вимовляється 
іншим, або одне й теж саме слово має різні значення в різних контекстах. Як результат, більшість 
дислексиків мають проблеми з читанням на англійській мові і з запам'ятовуванням нових слів.  
Велику складність для дислексиків також становлять ритм та інтонація англійської мови, що можна 
чітко простежити на рівні читання речень і текстів англійської мови.  

Інколи таку складність вивчення англійської мови дисклексиками пояснюють «глибокою» 
орфографією даної мови, яка характеризується відсутністю сталого зв’язку між буквами і звуками 
[1: 4-6].  

Перелічені ознаки дислексії створюють базу для виділення її видів:  
1) фонематична;  
2) семантична;  
3) аграматична;  
4) мнестична;  
5) оптична [5]. 
При фонематичних дислексіях у дітей спостерігається недорозвинення функції фонемної 

системи. Для таких дітей властивим є побуквенне читання, спотворення звукової сторони слова, 
вставки, пропуски, перестановка звуків, труднощі читання оберненого складу. 

Оптичні порушення читання пов’язані з недорозвиненням вищих зорових функцій. У дітей 
спостерігається неточні змалювання і конструювання – спрощення фігур, зменшення кількості 
елементів, неправильне просторове розташування ліній у порівнянні зі зразком. В процесі 
оволодіння читанням у цих дітей відмічаються труднощі в засвоєнні схожих графічних букв, їх 
змішування та заміни. 

При аграматичному порушенні у дітей відмічається неправильне вживання відмінкових 
закінчень, неправильне узгодження різних частин мови. 

Семантичні порушення читання – це порушення розуміння прочитаного при технічно 
правильному читанні. 

Мнестичні порушення читання пов’язані з труднощами встановлення зв’язків між звуками і 
буквами. Дитина важко засвоює всі букви, не запам’ятовує, яка буква відповідає тому чи іншому 
звуку. Частою причиною нерозуміння слова, що читається, є його поділ на склади в процесі читання. 
Учні, читаючи слово по складах, не можуть об’єднати ці склади в слово, співвіднести розділене на 
склади слово та відповідне слово в усному мовленні, тобто не впізнають його. В такому випадку 
дитина читає механічно, не розуміючи змісту тієї інформації, яку вона розшифровує, не знаходить 
зв’язку між словами в реченні [4: 5-6]. 

Отже, в даній статті ми розглянули причини, види та характерні ознаки такого неврологічного 
порушення як дислексія, що доволі часто спостерігається під час навчання учнів англійської мови. 
Беручи до уваги та аналізуючи причини та характерні ознаки цього порушення, можна виробити 
ряд методик, які зможуть діагностувати дислексію у дітей на момент вступу їх до школи, і, таким 
чином, зменшити труднощі, які можуть виникнути у дітей при засвоєнні навичок читання. Розробка 
зазначених методик виступає перспективою подальших розвідок в межах описаної проблеми. 
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Nikonova A.A. Dyslexia as a Partial Reading Disability Traced in Learners at English Lessons. 
The article contains analysis of the notion of dyslexia as one of the factors that influences learners’ 

reading skills at English lessons. The causes, types and characteristic features of dyslexia have been 
regarded. It has been theoretically grounded that considering peculiarities of acquiring foreign 

orthographic system by dyslexic learners can help elaborate effective methods of teaching reading in the 
foreign language and consequently contribute to reducing the number of learning difficulties. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
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ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

У статті розглядається проблема формування конструктивних  умінь майбутніх учителів 
англійської мови у початковій школі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Автори  уточнюють структуру конструктивних умінь учителів англійської мови в 
інформаційному суспільстві, визначають роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 
формування вищезазначених умінь та  пропонують  приклади дидактичних матеріалів для учнів 

початкової школи, розроблених з використанням ІКТ, для навчання англійської мови.  
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Постановка проблеми. Інформаційне суспільство, в процесі становлення якого ми наразі 

перебуваємо, є якісно новою формою соціуму. Його специфіка полягає в інтеграції інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери життєдіяльності людини, а також у забезпеченні 
можливості вільно використовувати надбання науково-технічного прогресу в реальному часі [1: 9]. 
Інформаційне суспільство висуває нові вимоги і до професійної діяльності вчителя, зокрема, 
іноземної мови. Сучасний вчитель повинен орієнтуватись у великих обсягах інформації та вміти 
використовувати ІКТ як на етапі підготовки до занять, так і під час організації навчальної діяльності 
учнів з іноземних мов. Планування навчально-виховного процесу є одним із ключових аспектів 
педагогічної діяльності вчителя, яке передбачає володіння конструктивними вміннями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення структури конструктивних 
умінь майбутніх учителів висвітлена в роботах Н. В. Кузьміної, В. О. Сластьоніна, О. І. 
Бульвінської, О. А. Дубасенюк, Л. Ф. Панченко, Ю. І. Пасова тощо. Підготовці вчителів англійської 
мови, а також початкових класів в умовах інформаційного суспільства присвячені дослідження О. 
А. Острянської, О. Б. Бігіч, Л. І. Морської, О. М. Снігур, В. М. Андрієвської та ін.  

Мета статті – визначити структуру конструктивних умінь, необхідних майбутнім учителям 
англійської мови у початковій школі в умовах інформаційного суспільства, та показати шляхи їх 
формування з використанням ІКТ у системі професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу педагогічної літератури [2:60-61; 3] та 
опираючись на наші попередні дослідження [4: 211-213], під конструктивними уміннями вчителя 
англійської мови у початковій школі в умовах інформаційного суспільства будемо розуміти уміння, 
пов’язані з формулюванням тактичних задач та плануванням педагогічної діяльності на рівні 
окремого уроку та виховного заходу з англійської мови у початкових класах, використовуючи 
традиційні та інноваційні технології, у т.ч. ІКТ, в умовах, що змінюються.  

Серед традиційних конструктивних умінь, якими мають володіти вчителі англійської мови у 
початковій школі, виділимо наступні: складати поурочні плани та плани виховних заходів з 
англійської мови у початковій школі; добирати оптимальну інформацію, методи, прийом та засоби 
для навчально-виховних заходів з англійської мови у початкових класах; створювати власні 
методичні та дидактичні матеріали для учнів початкової школи з англійської мови. 

Уміння, пов’язані з використанням ІКТ, включають у себе наступні вміння: планувати 
педагогічну діяльність на рівні окремого уроку та виховного заходу з англійської мови для учнів 
початкової школи з  використанням ІКТ; планувати використання готових навчальних програм та 
Інтернет-ресурсів на уроках та позакласних заходах з англійської мови у початкових класах; 
розробляти власні навчальні матеріали для учнів початкової школи, використовуючи засоби ІКТ. 

Формування вищезазначених умінь студентів відбувається в процесі професійно-методичної  
підготовки під час вивчення таких дисциплін як «Методика навчання англійської мови у початковій 
школі», «Інноваційні технології навчання англійської мови», «Англійська мова за професійним 
спрямуванням», під час проходження педагогічної практики, а також в процесі науково-
дослідницької діяльності.  

Одним із ключових конструктивних умінь майбутнього вчителя англійської мови є вміння 
створювати дидактичні матеріали для навчання англійської мови, зокрема, з використанням ІКТ. 
Для розробки навчальних матеріалів використовуються такі засоби ІКТ як Інтернет-ресурси (Puzzle 
Makers, Test Makers, Voki, додатки Google), програми пакету Microsoft Office (Power Point, Word, 
Excel, Publisher), а також програми-оболонки (“Hot Potatoes”, “Easy Quizy” та ін.). 

Наведемо приклади навчальних матеріалів для учнів початкових класів, створених студентами 
напрямку «Початкова освіта» (спеціалізація «Англійська мова») навчально-наукового інституту 
педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка, під час вивчення дисципліни «Інноваційні технології навчання 
англійської мови у початковій школі».      
Вправа № 1, спрямована на формування іншомовної компетентності в аудіюванні учнів 

початкової школи (Рис. 1). 
Завдання: Children, we’re going to watch an animated cartoon based on the song “The More We Get 

Together”. But at first let’s watch it without a sound and predict what the song will be about and what 
words there will be in the song. After that listen to the song and check your predictions; then fill in the 
missing words in the lyrics. Now let’s sing and act out the song together.    
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Рис.1. Скріншоти мультфільму, створеного у програмі Power Point.  

 Хід виконання: учні виконують дотекстові вправи (дивляться мультфільм без звуку та 
передбачають зміст пісеньки), прослуховують пісню разом з відео, виконують вправи на перевірку 
розуміння пісні (вставляють пропущені слова), співають пісню разом та показують рухами її зміст. 

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
Вправа № 2 спрямована на формування іншомовної писемної компетентності учнів початкової 

школи на етапі оволодіння орфографією (Рис. 2). 
Завдання: Look at the pictures and fill in the missing letters. 
Хід виконання: учні вставляють пропущені літери у файлі на комп’ютері шляхом введення літер 

з клавіатури або вписують пропущені літери в роздрукованому варіанті завдання.  
 Спосіб контролю: контроль з боку вчителя, самоконтроль, взаємоконтроль. 

  
Рис.2. Скріншоти дидактичних матеріалів, створених  у програмі MS Word.   

Вправа № 3, спрямована на формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової 
школи (Рис. 3). 

Завдання: Match the pictures with the words. 

 
Рис.3. Скріншоти дидактичних матеріалів, створених  у програмі Power Point та Hot Potatoes.   

Хід виконання: учні з’єднують слова з відповідними картинками за допомогою стрілочок (якщо 
завдання створене у Power Point) та переміщують картинки до відповідних слів за допомогою миші 
(у випадку завдання, розробленого в Hot Potatoes). 

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя (завдання в Power Point), автоматизований контроль 
(завдання в Hot Potatoes). 



38 
 

Висновки. Формування конструктивних умінь майбутніх учителів англійської мови в 
початковій школі з огляду на вимоги інформаційного суспільства передбачає інтеграцію ІКТ у 
процес професійно-методичної підготовки студентів у ВНЗ. Уміння створювати дидактичні 
матеріали для учнів з використанням комп’ютерних програм допоможе студентам під час 
педагогічної практики, а також в їх майбутній професійній діяльності. Перспективами подальших 
досліджень ми вбачаємо розробку шляхів формування інших професійних умінь майбутніх вчителів 
англійської мови у початковій школі з використанням засобів ІКТ.  
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Стаття присвячена  проблемі формування іншомовної лексичної компетентності учнів 
початкової школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розглядаються 
етапи формування іншомовної лексичної компетентності та пропонуються завдання з 

використанням ІКТ для навчання англійської мови учнів початкової школи. 
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інформаційно-комунікаційні  технології.  

 
Постановка проблеми. Однією з основних тенденцій розвитку сучасної освіти є активне 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. На жаль, у 
системі загальної освіти початкова школа залучилась до процесу інформатизації останньою, що 
зумовлено наступними причинами: тривалими дискусіями науковців щодо доцільності 
використання комп’ютера молодшими школярами, відсутністю комп’ютерно-орієнтованих 
методичних систем навчання базових дисциплін початкової школи, неготовністю вчителів до 
використання ІКТ у предметно-професійній діяльності [1: 37-47]. Незважаючи на це, застосування 
ІКТ у початковій школі набуває все більшої актуальності, в тому числі у викладанні іноземної мови, 
одним із важливих аспектів якого є формування в учнів лексичної компетентності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навчанню англійської мови у початковій школі 
присвячені дослідження О. Б. Бігіч, В. Г. Редька, О. О. Коломінової, В. В. Смелянської, Г. В. Рогової, 
Верещагіної І. Н та ін. Різним аспектам формування іншомовної лексичної компетентності учнів 
приділяють увагу в своїх роботах Л. В. Кравчук,  С. В. Смоліна,  Т. А. Сотніченко, О. С. Козачинер 
тощо. Проблема інформатизації початкової освіти висвітлюється у роботах  Н. В. Олефіренко, Ю. 
О. Дорошенка, В. В. Коткової, Г. В. Ломаковської та інших.  

Мета статті – визначити етапи формування іншомовної лексичної компетентності учнів 
початкової школи, обґрунтувати роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні лексики 
молодших школярів та запропонувати вправи з використанням ІКТ для навчання англійської мови 
учнів початкової школи на кожному етапі.  

Виклад основного матеріалу. Мета навчання лексики у початковій школі полягає у формуванні 
іншомовної лексичної компетентності на рівні А1 згідно із “Загальноєвропейськими 
Рекомендаціями з мовної освіти”. У початковій школі важливо сформувати базові лексичні навички, 
необхідні для подальшого розвитку іншомовної комунікативної компетентності в основній і 
старшій школі. На цьому ступені здійснюється формування рецептивних і репродуктивних навичок 
у межах визначених сфер і ситуацій відповідно до вікових особливостей учнів та їхніх інтересів, на 
основі використання мовленнєвих зразків  [2: 17].  
Іншомовна лексична компетентність – це здатність розуміти та використовувати лексичний 

матеріал у всіх видах мовленнєвої діяльності у різних комунікативних ситуаціях. Формування 
іншомовної лексичної компетентності включає в себе три етапи: 1) ознайомлення з новими 
лексичними одиницями (ЛО); 2) рецептивно-репродуктивне тренування; 3) комунікативна 
практика. Мета І-го етапу – введення нових ЛО, розкриття їх значення та забезпечення їх 
первинного засвоєння. Мета ІI-го етапу – організація тренування учнів щодо засвоєння форми та 
значень нових ЛО, організація тренування учнів у вживанні нових ЛО на рівні фрази. Мета ІІI-го 
етапу – забезпечити комунікативну практику у вживанні нових ЛО у різних видах мовленнєвої 
діяльності [3: 18-19].  

Використання ІКТ є доцільним на всіх етапах формування лексичної компетентності, оскільки  
сучасні мультимедійні засоби дозволяють комбінувати картинки, текстову інформацію, звук і відео-
зображення, що є важливим при введенні лексичних одиниць; використовувати тренувальні та 
тестові завдання з можливістю автоматизованого контролю при організації  рецептивно-
репродуктивного тренування; надавати мовленнєві зразки та моделювати різноманітні ситуації  за 
допомогою комп’ютерних програм під час комунікативної практики учнів. При цьому вчитель може 
використовувати як готові, так і власно створені електронні матеріали. Серед готових ресурсів слід 
відзначити педагогічні програмні засоби на компакт-дисках, відео- та аудіо-ресурси, роздатковий 
матеріал, який можна завантажити з мережі Інтернет, навчальні ігри, тести, відео-уроки тощо. 
Вчитель також може розробити власні дидактичні матеріали за допомогою програм пакету Microsoft 
Office (Power Point, Word, Excel, Publisher), програм-оболонок (“Hot Potatoes”, “My Test”,“Easy 
Quizy” та ін.), аудіо- та відео-редакторів (Audacity, Movie Maker тощо), а також Інтернет-ресурсів 
(Puzzle Makers, Test Makers, Voki, Google applications та ін.).  

Наведемо приклади вправ з використанням навчальних матеріалів, розроблених студентами 
напрямку «Початкова освіта» (спеціалізація «Англійська мова») навчально-наукового інституту 
педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка за допомогою засобів ІКТ.     
Вправа № 1 (І етап), мета якої – семантизація лексики з теми “My House”. 
Завдання: Look at the flashcard, guess the meaning of the word depicted in the picture, listen and repeat 

the word in chorus and individually (Рис. 1). 
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Рис. 1. Скріншоти карток, створених  у програмах Power Point та Hot Potatoes   

 
Хід виконання: Вчитель розробляє карточки за допомогою програм Power Point та Hot Potatoes і 

демонструє учням під час введення нової лексики. Учні повторюють слово, зображене на картинці, 
за вчителем або диктором окремо та у реченні.   

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
Вправа № 2 (І етап), мета якої – забезпечення первинного засвоєння лексики з теми “Food”. 
Завдання: Look at the pictures, repeat the words, then name the “odd food” (Рис. 2). 
Хід виконання: Вчитель показує презентацію, де кожний слайд містить картинки з 

зображеннями продуктів харчування, один з яких є «зайвим», тому що належить до іншої категорії. 
Учні повторюють слова за вчителем та називають «зайве» слово.    

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя, частково автоматизований контроль (після того як 
учні називають «зайве» слово, через деякий час або за клацанням миші на слайді презентації 
з’являється знак закреслення «зайвого» слова. 

  
Рис. 2. Скріншоти навчальної презентації “Odd Food”, створеної у програмі Power Point  
Вправа № 3 (ІІ етап), мета якої – рецептивно-репродуктивне тренування ЛО з теми “Seasons”. 
Завдання: Put the letters into the correct order to make up the words and fill in the sentences; then 

match the pictures of the clothes with the corresponding season (Рис. 3). 

 
Рис.3. Скріншоти навчальної презентації “Seasons”, створеної у програмі Microsoft Power Point   

 



41 
 

Хід виконання: учні називають слова, які, мають заповнити пропуски (підказкою є перемішані 
між собою літери слів); потім учні сортирують одежу згідно з порами року, в яку, на їх думку, її  
доцільно носити.  

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя, частково автоматизований контроль (після того як 
учні називають слово, через деякий час або за клацанням миші на слайді презентації з’являється 
правильний варіант заповнення пропуску у реченні чи з’єднання слів.     
Вправа № 4 (ІІ етап), мета якої – рецептивно-репродуктивне тренування ЛО з теми “Holidays 

and Traditions (Christmas)”. 
Завдання: Solve the crossword (Рис. 4). 

 
Рис.4. Скріншот  кросворду, створеного у програмі Hot Potatoes.   

 
Хід виконання: Учні вводять слова з клавіатури та заповнюють електронний кросворд, потім 

натискають кнопку “Check”, щоб дізнатись відсоток правильних відповідей та слова, які введені 
неправильно. Після цього учні можуть доповнити кросворд, використовуючи підказки за бажанням. 
Кількість спроб необмежена, але оцінка буде зменшуватись з кожною спробою.    

Спосіб контролю: автоматизований контроль.     
Вправа № 5 (ІІІ етап), мета якої – забезпечити комунікативну практику у вживанні нових ЛО з 

теми “Animals”. 
Завдання: Match the descriptions with the corresponding animals, then make your own story about one 

of the animals that you see in the picture (Рис. 5). 
Хід виконання: Учні читають короткі оповідання з описом тварин справа та співвідносять їх з 

назвами тварин зліва. Потім учні створюють власні оповідання про одну з тварин, зображених на 
малюнку, за зразком, наданим у завданні. 

Спосіб контролю: автоматизований контроль, контроль з боку вчителя. 

 
Рис.5. Скріншот завдання “Animal stories”, створеного  у програмі Hot Potatoes.   
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Висновки. Формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової школи з 
використанням засобів ІКТ повинно відбуватись поетапно. На кожному з етапів застосовуються 
відповідні типи вправ, які вчитель може розробляти сам за допомогою різноманітних комп’ютерних 
програм або використовувати готові електронні навчальні матеріали. Чітке виконання інструкцій до 
завдань на кожному етапі сприятиме не тільки формуванню в учнів іншомовної лексичної 
компетентності, але й підвищить їх інформаційну культуру та рівень мотивації до навчання 
іноземної мови в цілому. Перспективою дослідження є розробка завдань для навчання інших видів 
мовленнєвої діяльності з використанням засобів ІКТ. 
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У статті розглядаються особливості використання Інтернет-технологій «подкаст» у процесі 
формування діалогічної мовленнєвої компетентності учнів початкової школи на занятті 
англійської мови. Розглядаються класифікації подкастів, особливості та переваги їхнього 
використання; подаються приклади їхнього застосування у процесі формування діалогічної 

мовленнєвої компетентності учнів початкової школи на занятті англійської мови. 
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Людину, здатну адаптуватися в інформаційному суспільстві, слід готувати в школі. У сучасних 
умовах учень може бути конкурентоспроможним та успішним за умови високого рівня мовленнєвої 
культури й навички цільового використання засобів комунікації. Сьогодення потребує від учнів 
володіння уміннями застосовувати в спілкуванні знання іноземної мови, навичками роботи в групі, 
способами взаємодії, здатності легко адаптуватися в нових інформаційних умовах. Сучасні учні 
активно послуговуються гаджетами з доступом до Інтернету, тому у своїй роботі вчителям 
англійської мови доцільно застосовувати Інтернет-технології, щоб зацікавити учнів.  

Методичні принципи навчання іноземної мови з використанням ІТ досліджують Є. М. 
Долинський, Л. І. Морська та ін. Аналіз теоретичних досліджень показує, що проблема 
використання Інтернет-технологій у процесі вивчення та викладання іноземної мови залишається 
актуальною. 

Метою статті є пошук шляхів застосування подкастів на уроці англійської мови в початковій 
школі у процесі формування діалогічної мовленнєвої компетентності. 

Серед технологій, які сприяють формуванню комунікативної компетентності учнів, слід 
відзначити, зокрема, web 2.0 технології (блоги, чати, форуми, вікі-технології, подкастинг) [1]. 
Зокрема, подкасти, котрі є звуковими або відеопередачами в Інтернеті, поділяються на три 
основних типи: 1) автентичні подкасти (файли із записом носіїв мови); 2) подкасти, створені 
вчитеями для своїх учнів; 3) учнівські подкасти. Подкасти ілюструють емоційну забарвленість, 
виразність усного мовлення, зокрема, монологічного та діалогічного, сприяють формуванню таких 
навичок та вмінь діалогічної мовленнєвої компетентності як сприймання й розпізнавання окремих 
звуків та їх сполучень у мовленнєвому потоці, а також різних інтонацій; розпізнавання звукових 
образів лексичних одиниць та їх безпосереднє розуміння; розпізнавання на слух граматичних форм 
і прогнозування синтаксичних структур [2]. 

У свою чергу, англомовна діалогічна мовленнєва компетентність може бути визначена як 
здатність розуміння зв’язного тексту, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, 
реалізовувати усно мовленнєву комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих для певного 
віку сферах і ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного завдання тощо. 

Розглянемо приклади вправ, спрямованих на формування діалогічної мовленнєвої 
компетентності дітей молодшого шкільного віку на уроках англійської мови з використанням 
подкастів. 

На підготовчому етапі навчання діалогічного мовлення – етапі реплік – дiти мають навчитися 
задавати питання і давати відповідь. На цьому етапі виконуються рецептивні та репродуктивні 
умовно-комунікативні вправи на імітацію, відповіді на запитання, на запити певної інформації (за 
зразком), повідомлення інформації тощо. Наведемо приклад вправи: 

1. Завдання: Children, let’s listen to people talking about their favourite food. And then we will say 
what is our favourite food. 

Хід виконання: Діти прослуховують подкаст, вчитель показує продукти харчування і називає 
реченням їх назву, а діти повторюють за вчителем. Наприклад: 

– I like bananas (biscuits, apples, pears, cakes, oranges). 
– I like bananas (biscuits, apples, pears, cakes, oranges) too. 
Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
За умови, якщо діти засвоїли репліку-реакцію та ініціативну репліку певної діалогічної єдності, 

можна переходити до першого етапу формування вмінь вести діалог-розпитування – оволодіння 
певними діалогічними єдностями. На цьому етапі використовуються рецептивно-продуктивні, 
умовно-комунікативні вправи з обміну репліками. Наведемо приклад вправи: 

1. Завдання: – Imagine that you are Teddy. Sing a song about your favourite foods. 
Хід виконання: Вчитель роздає дітям картинки, на яких зображено продукти харчування, вмикає 

аудіозапис і діти по черзі співають пісню, називаючи продукт харчування, який зображено в  них на 
картинці. 

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
2. Завдання: Imagine that you are characters of a video podcast. Answer the question: «What do you 

like?». 
Хід виконання: Вчитель ділить дітей на пари. Кожній парі дає зображення з певним продуктом 

харчування. Вчитель виступає в ролі інтерв’юєра та запитує дітей про продукт харчування, який 
зображено в них на картинці. 

Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
На другому етапі навчання діалогічного мовлення – етапі мікродіалогу – учнів вчать об’єднувати 

засвоєні діалогічні єдності, підтримувати бесіду, не дати їй зупинитися після першого обміну 
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репліками. На цьому етапі використовуються рецептивно-продуктивні, комунікативні вправи. 
Наведемо приклад вправи: 

1. Завдання: Listen to the podcast and fill in suitable gaps in a dialog. Then play the dialogue. 
Хід виконання: Студенти утворюють пару. Кожна пара має текст діалогу з пробілами. Діти 

слухають подкаст і заповнюють пробіли в діалозі. 
Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
На третьому етапі навчання діалогічного мовлення учні мають навчитися вести діалог-

розпитування на основі запропонованої комунікативної ситуації. Вправи, що виконуються на 
третьому етапі, відносяться до продуктивних, комунікативних вправ. Наведемо приклад вправи: 

1. Завдання: Let’s create our podcast. Answer the question: «What do you like to eat?» 
Хід виконання: Вчитель обирає ведучого, який буде ставити запитання до дітей. Діти 

розповідають, називаючи ті продукти харчування, які вони найбільше полюбляють їсти.  
Наприклад: 

– Natasha, do you like bread? 
– Yes, I do. And I like cheese, too. 
– … 
Спосіб контролю: контроль з боку вчителя. 
Таким чином, застосування подкастів у процесі формування основ англомовної діалогічної 

мовленнєвої компетентності учнів початкової школи забезпечує успішне оволодіння іншомовною 
мовленнєвою діяльністю в говорінні, оскільки подкасти виконують функцію зразка іншомовного 
мовлення і служить стимулом до мовленнєвої діяльності дітей. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що 
застосування подкастів у процесі формування основ англомовної діалогічної мовленнєвої 
компетентності учнів початкової школи є ефективним. Перспективою подальших досліджень у цій 
області ми бачимо розширення запропонованого комплексу вправ, спрямованого на формування 
діалогічної мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках англійської мови з різними 
типами подкастів. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Яценко Ю. С. Подкасты в учебном процессе [Электронный ресурс] / Ю. С. Яценко 

// Мастер-классы для преподавателей английского языка : [Сайт]. – Режим доступа: 
http://internetineflt.narod.ru/ MK_1_3.html. – Загл. с экрана. 

2. Dudeney G. How to Teach English with Technology / G. Dudeney, N. Nockly. – Pearson 
Education, 2007. – 192 p.  

3. Mystery Hour Podcast [Сайт]. – Режим доступа: http://www.lbc.co.uk/james-obriens-
mystery-hour-podcast—free-54729. 

 
Karpenko Ye. M., Klyots K. I. THE USE OF PODCASTS IN THE PROCESS OF DIALOGICAL 
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LANGUAGE LESSONS. 

 
The article deals with the peculiarities of the use of Internet technologies "podcast" in the process of 

formation of the dialogical speech competence of elementary school pupils in the English language 
lesson. The classification of podcasts, peculiarities and advantages of their use are considered; examples 

of their application are presented in the process of forming the formation of the dialogical speech 
competence of elementary school pupils in the English language lesson. 
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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

 
У статті розкрито сутність інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів. 

Авторами запропоновано визначення досліджуваного явища та обґрунтовано необхідність його 
формування на уроках іноземної мови в початковій школі. Виокремлено основні уміння 

інформаційно-цифрової компетентності та їх потенціал щодо вивчення інших предметів.  
 

Ключові слова: компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, початкова школа, 
урок іноземної мови 

Швидкий розвиток сучасного суспільства потребує змін у підходах до навчання та власне в 
змісті освіти. У 2017 році зміни, покликані оновити освітню систему, були зафіксовані в законі «Про 
освіту», Державному стандарті початкової загальної освіти, Концепції «Нова українська школа» 
тощо. Метою реформування шкільної освіти, зокрема початкової, є формування та розвиток 
компетентного інноватора та відповідального громадянина, який вміє висловлювати свої думки, 
дослухатися до інших, самостійно приймати рішення щодо різних питань як у шкільному 
середовищі, так і поза ним. Досягнення цієї мети уможливлюється через формування десяти 
ключових компетентностей учнів у процесі навчальної діяльності, серед яких важливе місце займає 
інформаційно-цифрова компетентність. 

Питання, дотичні до проблеми формування інформаційно-цифрової компетентності, 
розглядалися як вітчизняними (В. П. Вембер, А. М. Гуржія, О. Г. Кузьмінська, Н. В. Морзе, 
О. М. Спіріна), так і зарубіжними науковцями (В. Браздейкіс, С. Джан, Дж. Равен, Б. Цванефелд, Л. 
Салганік, Т. Сабаліускас, Д. Рікен, Д. Букантате, К. Пукеліс). Однак, особливості сучасного 
освітнього процесу зумовлюють потребу в уточнені досліджуваного явища. Відтак, метою статті є 
розкрити сутність формування інформаційно-цифрової компетентності учнів початкових класів. 

В українській освіті поняття «компетентність» прийнято розуміти в значенні, запропонованому 
європейськими освітніми експертами, які розглядають компетентність особистості як здатність 
ефективно й творчо застосовувати знання, цінності, ставлення та уміння у ситуаціях 
міжособистісної взаємодії як у соціальному контексті, так і в професійному [1: 6]. Базуючись, на 
такому визначені, ми розглядаємо інформаційно-цифрову компетентність як сукупність знань, 
умінь, цінностей і ставлень, а також стратегій, необхідних для використання інформаційно-
комунікаційних технологій та цифрових медіа з метою ефективного, критичного, творчого, 
самостійного та етичного-орієнтованого навчання [2]. 

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене та водночас критичне застосування 
особистістю інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну 
інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-
грамотність; навички безпеки в Інтернеті; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 
інтелектуальна власність тощо) [3] .  

Метою формування інформаційно-цифрової компетентності учнів початкових класів є розвиток 
здатності школярів орієнтуватися в інформаційних потоках, визначати в них головне і необхідне, 
усвідомлювати потребу в достовірній інформації, вміння формулювати питання, визначати джерела 
інформації й використовувати успішні стратегії її пошуку, вміння самостійно шукати, отримувати, 
систематизувати, аналізувати та відбирати необхідну для вирішення навчальних завдань 
інформацію, а також творчо опрацьовувати, зберігати та передавати її; вміння використовувати 
програмні засоби, орієнтовані на вирішення завдань у різних сферах діяльності. 

Враховуючи вікові та психологічні характеристики учнів початкової школи (наочно-образна та 
словесно-логічна пам’ять; відтворююча та творча уява; розвиток процесів спостереження, аналізу 
та синтезу; особливості адаптації, індивідуалізації, інтеграції; уміння організовувати навчальну 
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діяльність; рефлексія тощо), можемо вважати, що варто закладати основи інформаційно-цифрової 
компетентності саме на початковому ступені навчання в школі. Крім того, надзвичайно 
сприятливими для цього є уроки іноземної мови, оскільки у їх процесі відбувається опрацювання 
великих обсягів інформації, у тому числі й іншомовної, спілкування з носіями мови через Інтернет 
тощо. Відтак, починаючи з молодшого шкільного віку, в учнів формуються базові знання, котрі з 
часом становитимуть певний рівень інформаційно-цифрової компетентності, що проектуватиметься 
і на інші сфери їх життя, у тому числі й на вивчення інших предметів, передбачених програмою. 
Так, згідно навчальних програм з іноземних мов  для 1-4х класів, школярі повинні оволодіти 
уміннями вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних 
мереж; створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами; спілкуватися іноземною мовою з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій; застосовувати інформаційно-
комунікаційні технології для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до 
поставлених завдань; дотримуватися авторських прав та мережевого етикету. 

Формування інформаційно-цифрової компетентності може відбуватися у ході використання 
різних електронних програм, аудіо- та відеоматеріалів, навчальних веб-сайтів, додатків до 
мобільних телефонів, соціальних мереж і т. д., сприяючи розвитку творчих здібностей молодших 
школярів, їх уяви, формуванню алгоритмічного та логічного мислення. 

Отже, ми з’ясували, що освіта 21 століття спрямована формування інформаційно-цифрової 
компетентності як однієї із ключових. Формування цієї компетентності варто починати в початковій 
школі, зокрема на уроках іноземної мови, оскільки вони мають значний потенціал для формування 
умінь інформаційно-цифрової компетентності у процесі використання різноманітних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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The research deals with the problem of the essence of young learners’ information 
and digital competence. The definition of information and digital competence is 

suggested by the authors. The necessity of the phenomenon under consideration is 
grounded. Basic information and digital skills are defined as well as their integrative 

character in primary school learning. 
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