
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

РОБОТИ УЧНІВ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)

вчитель іноземної мови НВК - Шпак О.В.

1. Діяльність учителя в класі як фактор підвищення ефективності

викладання предмету

Вивчення діяльності сучасного учителя у сучасній класній аудиторії є,

на наш погляд, проблемою, якій недостатньо приділялося уваги як у межах

психології,  так  і  у  межах  методики  викладання  іноземних  мов.  Тому  є

декілька причин. По-перше, головною фігурою у навчанні, від якої залежить

якість самого навчання, є той, хто навчається (у наших умовах – учень). І це –

виправдано.

Низка досліджень показала, що якості тих, хто навчається, найбільшою

мірою впливають на ефективність всього процесу навчання. Але ті  ж самі

дослідження довели, що якості учителя лише незначною мірою поступаються

у  своїй  вагомості  першим  за  впливом  на  ефективність  процесу  навчання.

Іншою суттєвою причиною,  чому  вище  вказаній  проблемі  не  приділялося

достатньо уваги є, на наш погляд,  її делікатність, і, у деякій мірі, значний

вплив суб’єктивізму.

Треба  визнати,  що  вивчати  діяльність  та  професійні  якості  колег  є

справжнім  психологічним  викликом.  Зважаючи  також  на  те,  що  ти  сам  є

фігурантом  дослідження  і  більшість  ідей  саме  генеруються  у  твоїй

свідомості,  виникає потреба у перевірці цих ідей у діяльності інших задля

нівелювання суб’єктивізму. 

Ефективність роботи учителя є одним з найважливіших чинників, який,

разом з  іншими, може значною мірою сприяти підвищенню (або,  навпаки,

зниженню)  ефективності  навчання  школярів.  Педагогічна  креативність  –

певна психологічна та соціальна готовність особистості, яка дозволяє змінити

ситуацію таким чином, щоб вчитель і  учень могли ефективно взаємодіяти,



досягнути взаєморозуміння, зменшити негаразди у спілкуванні, ліквідувати

конфлікти.   Педагогічна  креативність  передбачає  наявність  у  педагога

високого рівня міжособистісної компетенції, оскільки інтерактивний режим

викладання на сучасному етапі забезпечується, як відомо, такими факторами,

як: особистісне включення, діалогічне спілкування з суб’єктом навчання та

сумісна творчість. Завданням учителя є створення робочої атмосфери, яка б

сприяла продуктивній праці. Індивідуально-особистісна неповторність учня

вимагає  окремого,  своєрідного типу спілкування,  тому професія  викладача

містить в собі емоційну активність, співчуття, емпатію.

До важливих компонентів  високоякісної  роботи  ми відносимо також

вміння  вчителя  супроводжувати  теоретичну  інформацію  питаннями,  які

направлені на актуалізацію знань учня і  на аналіз  його життєвого досвіду,

вміння  влаштувати  дискусію  та  т.  ін.  Сучасний  учитель  використовує  на

заняттях  відеоматеріали,  аудіоматеріали,  слайди.  Поезія  та  музика  також

сприяють  засвоєнню  матеріалу  та  привносять  у  процес  навчання

задоволення, що запам’ятовується на все життя. 

Необхідною складовою викладання іноземних мов на сучасному етапі є

ініціація  проектів  індивідуального  та  групового  характеру,  як  додаткових

завдань з самостійного засвоєння матеріалу. В основу сучасного підходу до

навчання  педагоги  покладають  принципи  випереджувального  навчання,

неперервності,  послідовності  навчання  на  основі  самостійного  творчого

опанування і осмислення знань, прояву творчої і дослідницької ініціативи. І,

нарешті, використання рейтингової системи контролю поточної обов’язкової

та  самостійної  діяльності,  особливо,  учнів  старших класів,  яка  об’єктивно

відображує кількісний і якісний вклад кожного учня у навчання.

 Важливим  аспектом  у  роботі  педагога  є  правильне  і  адекватне

залучення  до  процесу  набуття  знань  сучасного  учня,  який  повинен  стати

активним, конструктивним учасником процесу навчання для кращого набуття

знань і контролю якості освіти, оскільки наголос сьогодні робиться саме на

якості освіти, універсальності підготовки випускників шкіл та адаптованості



цього процесу до ринку праці,  на особистісній орієнтованості  навчального

процесу, інформованості учнів і визначальній важливості освіти взагалі.

Своєчасним  вбачається  також  пошук  нових  технологій,  а  також

модернізація  накопиченого  досвіду  організації  та  проведення  навчально-

виховного  процесу  для  здійснення  основної  його  ідеї:  поєднання  вимог

інтеграції всього цивілізованого і природного світу з утвердженням потреби

вирішення  потреб  незалежної  України,  визначенням  особистісного  місця

кожного учня.

Вважаємо також доречним зупинитися на педагогічному спілкуванні,

осереддям  якого  є  мовлення,  в  даному  випадку,  також  чисте  мовлення

іноземною  мовою,  як  діяльнісний  процес,  де  живе  слово  є  педагогічною

домінантою.  Спілкування  повинне  спрямовуватися  на  формування

позитивного досвіду участі в мовленнєвій діяльності всіх учнів групи.

Таким чином, особистість вчителя має втілюватися в усіх елементах,

прийомах і  засобах  освіти,  одним з  провідних з-поміж яких є  мовленнєва

культура вчителя.

2. Ефективне планування навчання

Планування  уроку  в  умовах  інтерактивного  навчання  суттєво

відрізняється від традиційного. Основна проблема полягає в тому, як навчити

всього, що закладене в начальній програмі, але при цьому викроїти час для

вияву творчих здібностей учнів, для надання їм можливості висловити думки,

продемонструвати рівень сформованості навичок критичного мислення. 

В  умовах  активного  навчання  виділяють  два  види  планування.  По-

перше,  це  планування  окремого  уроку,  по-друге  –  планування  навчальних

блоків. В основі кожного виду планування лежать принципи, яких необхідно

дотримуватися  при  плануванні  педагогічного  процесу  взагалі.  До  них

належать: реальність, можливість вибору і співавторство класу.



Реальність є дуже важливим принципом, оскільки необхідно ретельно

проаналізувати завдання і спрогнозувати:

• яким  чином  те  чи  інше  завдання  буде  сприяти  формуванню

мовних, мовленнєвих, комунікативних навичок;

• чи будуть цікавими розроблені завдання та проблеми учням;

• які можуть виникнути труднощі.

Завдання  мають  бути  реалістичними  з  погляду  реального  процесу

комунікації. Вона також проявляється в тому, як взаємодіють учитель і учні.

Коли думки учнів поважають та цінують, це заохочує висловлюватися вголос.

Другим  принципом  ефективного  навчання  є  вибір.  Сучасним  учням

необхідна свобода та відповідальність. Якщо вони будуть відповідальні за те,

щоб зробити відмінну роботу, їм доведеться самостійно відповідати на безліч

питань.  Тобто вчитель має переглянути навчальну програму та свої плани,

щоб проаналізувати, де є можливість дати свободу вибору. 

Ось деякі перемінні фактори, які варто брати до уваги при плануванні

навчання:  час;  рас  ходження  у  відповідях,  які  одержують  високий  бал;

ресурси (книги, журнали або веб-сайти тощо), якими будуть користуватися

учні;  ідеї  проектів;  методи  оцінювання  (учням  бажано  попрацювати  з

вчителем для створення загальних критеріїв); теми для письмових завдань;

методи презентації.

У класі  вчитель та учні працюють як певне особливе співтовариство

однодумців.  Кожний  новий  клас  відрізняється  особливою  картиною  світу

учнів, що його складають. Для учителя – це нове спілкування, знайомство з

різним  життєвим  досвідом  і  думками.  Не  можна  цим  нехтувати.  Щоб

отримати максимум від навчання, учні і вчитель мають бути проінформовані

про  ресурси,  які  є  в  цьому  співтоваристві.  У  реальному  світі  для  нас

виявляються  корисними  таланти  інших  людей,  у  класі  це  можна  яскраво

побачити та багато чому навчитися.



Ретельне планування кожної фази уроку значно підвищує ефективність

роботи  як  вчителя,  так  і  учнів.  При  плануванні  дослідники  радять

дотримуватися такої схеми: 

• Мета та завдання (бажані результати).

• Діяльність (вправи та методи, що приведуть до успіху).

• Навчальні  матеріали  та  ресурси,  необхідні  для  здійснення

навчання.

• Оцінювання.

Таким  чином,  планування  виступає  засобом  підвищення

продуктивності  навчально-виховного  процесу,  сприяє  плідній  роботі  та

прояву творчих здібностей вчителя і учнів.

a. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов 

Інформаційно-комунікативні  технології  здобувають  все  більшу

поширеність у викладанні іноземних мов. Існує декілька причин цього: по-

перше, поширюється використання нових технічних засобів у повсякденному

житті  і  різних  сферах  професійної  діяльності.  Інша  причина  пов’язана  з

викладанням іноземних мов.

Мультимедійні  програми  актуальні  завдяки  можливості  поєднання

слухового  і  зорового  засобів  подання  інформації,  багаторазового  входу  у

навчальну  систему,  індивідуалізації  і  інтенсифікації  учбового  процесу,  а

також завдяки  можливості  оперативного  оновлення  й  коректировки  змісту

навчання та використання ресурсів Інтернет для здобуття аутентичного аудіо

матеріалу.

Висока  мотивація,  що  з’являється  завдяки  специфіці  роботи  з

мультимедійними програмами (використання анімації,  звукового супроводу,

запрограмованої  реакції  комп’ютера  на  ввід  відповідей,  динамічність,

можливість  працювати  в  індивідуальному  режимі,  конфіденційність

інформації)  сприяє  формуванню  стійких  знань  та  навичок.  Технології



мультимедіа  здатні  створювати  природну  мовну  ситуацію,  сприяти

формуванню адекватної мовленнєвої поведінки, мається на увазі  розуміння

іноземної  картини  світу,  знання  особливостей  національного  менталітету,

фонових знань про культуру країни, мова якої вивчається.

Навчальний вплив здійснюється завдяки синтезу відео, звука, печатного

тексту і комп’ютерної графіки, а також всіх видів вербальної і невербальної

інформації.  Варіативна  послідовність  вивчення  матеріалу  стимулюють

особистісну пізнавальну активність.

Таким  чином,  комп’ютер  використовується  в  якості  засобу

стимулювання  вербального  спілкування  учнів  та  інструменту  організації

комунікативної  поведінки  згідно  з  нормами   мови,  що  вивчається.

Інформаційні  технології  виконують  функцію  підтримки  учбового  процесу,

беручи на себе найважливіші, рутинні форми учбової діяльності з освоєння

учбового матеріалу, формування різноманітних навичок. Завдання вчителя –

створення методично та педагогічно грамотного та естетично оформленого

програмного  продукту,  необхідного  як  для  самостійної  роботи,  так  і  для

роботи в класі.

b. Комунікативна мотивація як фактор підвищення ефективності процесу

навчання

Питання  мотивації  є  наступним  важливим  моментом  у  процесі

навчання іноземним мовам.  Це є «запускним механізмом» будь-якої людської

діяльності, у тому числі, пізнання. На початковому етапі школярі, як правило,

з задоволенням сприймають перспективу вміння читати, писати, спілкування

іноземною мовою. Але у процесі доволі кропіткої діяльності ставлення може

змінюватися.  Як  відомо,  процес  навчання  передбачає  період  накопичення

«будівельного матеріалу», подолання труднощів, що відсуває досягнення цілі.

Мотивація  зменшується,  зникає  активність,  слабшає  воля,  знижується

успішність, яка теж, у свою чергу, впливає негативно на мотивацію. 



Вчитель  має  пам’ятати,  що  існує  низка  факторів,  які  формують

мотивацію учня,  що вивчає іноземні мови. Вони поділяються на два типа:

внутрішня  мотивація  та  зовнішня.  Зовнішня,  широка  соціальна  мотивація,

передбачає, що мова вивчається за таких причин: 1) учень розуміє, що кожна

освічена  людина  у  сучасному світі  має  знати  іноземну мову  для  власного

успіху; 2) він може брати приклад з батьків, які розуміють та спілкуються з

іноземцями; 3) він може бажати отримати високий бал з шкільного предмету;

4) а може він просто хоче бути не гірше за інших. 

Але існує ще й інший тип учнів, які мають внутрішню мотивацію, яка

пов’язана з розвитком особистості  та з майбутньою професією.

 Комунікативний різновид внутрішньої мотивації є основним, оскільки

засвоєння вміння спілкуватися – це первинна та природна потреба тих, хто

вивчає  іноземні  мови.  Фактори,  які  створюють  цей  тип  мотивації  –

наступні:  !)  учню  цікаво  на  уроці   та  він  не  думає  ні  про  яку  більш

мотивацію;  2)  йому  подобається  спілкуватися  на  іноземній  мові  з

однокласниками;  3)  мова  слугує  задоволенням  інших  інтересів  окрім

класних.

Вчителі знають, що саме такий тип мотивації важче всього зберегти на

своїх  заняттях.  Річ  у  тому,  що  процес  оволодіння  іноземною  мовою  в

атмосфері рідної мови здається неприродним. Так звані «природні ситуації»,

які  штучно  створюються  на  заняттях,  також  носять  штучний  характер  та

знижують ефективність роботи. Тому, для підвищення ефективності учбового

процесу вчитель повинен використовувати різноманітні комунікативні ігри,

яки  не  тільки  створюють  комунікативну  ситуацію,  а  й  звертаються  до

особистісного досвіду учнів, роблячи спілкування природним.

Важливо  пам’ятати,  що  основна  функція  мови  –  встановити  та

підтримувати  певні  соціальні  стосунки,  а  її  мета  –  обмін повідомленнями

різного  типу.  При  цьому  існують  як  мовні,  так  і  немовні  засоби  обміну

інформацією:  кінесичні,  проксемічні,  просодичні  засоби  невербальної



комунікації. Знання іншої культури полегшує розуміння. Вчитель має навчити

говорити в «прогнозованих ситуаціях»:

• Знати  кліше,  як  привітатися,  попрощатися,  поздоровити,

договоритися про зустріч, тощо.

• Знати лексику і граматику.

• Говорити у належному тоні та темпі. 

У сучасній методиці існують різні підходи щодо співвідношення між

правильністю  та  швидкістю.  Традиційні  методики  вважають,  що  перевагу

слід віддати правильності, тоді із часом з’явиться швидкість, оскільки учень

буде  впевнений,  що  говорить  правильно  і  не  буде  соромитися

висловлюватися. Але деякі дослідники наголошують на користь швидкості,

мотивуючи  тим,  що  людина  долає  мовний  бар’єр  і  виходить  на  рівень

комунікації, тобто робить усе, щоб бути зрозумілим. 

В  умовах  інтерактивного  навчання  слід  приділяти  увагу  обом

компонентам:  відпрацювання  лексично-граматичного  матеріалу  доцільно

проводити  з  урахуванням  особливостей  формування  як  продуктивних

навичок,  так  і  розвитку  уміння  спілкуватися  в  мовленнєвих  вправах  та

рольових  іграх,  роблячи  спілкування  як  можна  більш  природним,  що

позитивно впливає на мотивацію та підвищує ефективність навчання.

Ефективність навчання залежить від усіх видів та прийомів роботи, які

вчитель обирає задля цілі надання учням знань, їхнього оволодіння вміннями

та навичками спілкування іноземною мовою.

3. Засвоєння лексики: методика і психологія

Як  відомо,  у  процесі  навчання  іноземній  мові  розвиваються  два

словника: активний та пасивний. Активний словниковий запас – це лексика,

яку  людина  вживає  постійно  в  усному  і  писемному  мовленнєвому

спілкуванні, що складає приблизно 3-5 тис. слів. Пасивний словниковий запас

включає приблизно 60 000 слів. 



Численні  дослідження  вчених  свідчать,  що  людині  тим  легше

формулювати свої думки, чим більше його активний словник. Тому, для учнів

дуже  важливо  як  можна  більше  лексики  перевести  з  свого  пасивного

словника в активний. Існує багато методик запам’ятовування слів, активізації

словникового запасу.

 Найбільш ефективні методики опрацьовування лексики наступні:

1. Читання вголос. Крім того, при прослуховуванні або телепросмотрі

різноманітних  повідомлень  необхідно  звертати  увагу  на  вимову

нових слів та вимовляти їх як можна частіше;

2. Узагальнення та формулювання основної ідеї тексту. Це також треба

проговорити вголос,  а краще розповісти співбесіднику. При цьому

деякі  формуліровки  автора  автоматично  запам’ятовуються,  що

дозволяє значно розширити словниковий запас.

3. Складання  картотеки  цікавих  словосполучень  та  висловлювань,

використання аудіо записів. 

4. Добір епітетів до слів. Метод засновується на тому, що у роботі над

текстом  пропонується  добрати  прикметник  до  іменника  та

прислівник до дієслова.

5. Заміна дієслів. Цей прийом являє собою гру: при читанні дієслова

замінюються близькими  за смислом.

6. Письмовий переклад – орієнтований на швидкий, вільний, творчий

переклад,  який  не  передбачає  звертання  до  словника.  Такий  вид

роботи тренує пам’ять, сприяє  швидкості висловлення думок 

.

Вказані вище методи можуть з легкістю застосовуватися при навчанні

англійській  мові,  як  в  аудиторії,  так  і  в  самостійній  роботі  учнів,  що

дозволить  розширити  активний  словниковий  запас,  сформувати   стійкі

навички вільного говоріння та письма.

4. Комунікативний підхід до формування граматичних навичок



Комунікативний підхід ураховує прагматичні аспекти мовних одиниць,

їх  комунікативне  призначення.  Даний  підхід  відкриває  можливості  для

удосконалення методики викладання граматики англійської мови. У зв’язку з

цим слід приділяти увагу комунікативній граматиці, яка вивчає не структуру

мови,  а  розробляє  закономірності  вживання  існуючих  граматичних

конструкцій мови з метою комунікації.  При навчанні англійській мові слід

ураховувати,  які  граматичні  моделі  підходять  для  вживання  у  кожній

конкретній ситуації для реалізації інтенцій комунікантів. Тим, хто навчається,

треба оволодіти граматикою у дії,  а не тільки системою правил, оволодіти

алгоритмами,  які  дозволяють  практично  використовувати  ці  правила  у

мовленні.

Будь  яке  висловлювання  має  свою  прагматичну  установку,  яка

обумовлює  його  структурно-семантичну  організацію,  відбір  відповідних

граматичних форм і  засобів.  За  їх  допомогою відбивається відношення до

фактів,  що  повідомляються,  підкреслюється  особиста  оцінка  цих  фактів.

Зміст мовних одиниць залежить від ситуації спілкування, соціальних ролей та

фонду знань співбесідників. Повідомлення впливають на почуття і поведінку

адресата, спонукають його до дій. Для такого впливу на адресата можуть бути

використані  різні  мовні  засоби  з  ціллю  інтенсифікації  оцінки  фактів,  що

повідомляються.

Засоби  інтенсифікації  оцінки  можуть  відноситься  до  різних  рівнів

мовної  системи.  До  них  належать  морфологічні  засоби,  наприклад,

емфатичне  do, ступені  порівняння  прикметників,  лексичні  засоби

інтенсифікації,  такі.  Як прикметники, які  інтенсифікують зміст,  посилюючі

прислівники та частки, емоційно забарвлена лексика, фразеологічні одиниці,

різноманітні синтаксичні засоби.

Дослідження  професора  Л.М.  Черноватого  у  сфері  формування

іншомовних  граматичних  навичок  у  контексті  еорії  орієнтування  для

успішного  формування  розумових  дій  показали,  що  сполучення  «зразок  –



модель  –  алгоритм»  є  максимально  ефективним.  Склад  цього  сполучення

відповідає наборові елементів повної орієнтувальної основи дії  (зразок дії,

модель об’єкта, модель дії).

Отже,  актуальність  проблеми  розробки  нових  ігрових  технологій

навчання  обумовлена  цілями  і  задачами  на  сучасному  етапі,оскільки

ефективність  ігрових  технологій  забезпечується  саме  активізацією

пізнавальної діяльності учнів, творчим засвоєнням навчального матеріалу та

можливістю  самостійного  оволодіння  знаннями  й  уміннями.  Гру  можна

розглядати  як  головний метод  навчання  англійській  мові  школярів  різного

віку.

5. Психологічні засади читання 

Читання  є  невід’ємною  складовою  навчання  учнів  іноземній  мові.

Читання  іноземною  мовою  відрізняється  деякими  характеристиками,  що

ускладнюють та уповільнюють його сприйняття. Чи не найважливішою з них

є  швидкість.  Експериментально  доведено,  що  фіксація  очей  на  словах  чи

синтагмах є більш тривалою, частіше здійснюється повернення на попередні

рядки, при мовчазному читанні читач може навіть пошепки озвучувати текст,

особливо  у  випадку  ускладненого  розуміння.  Інформація  у  вигляді

ізольованих  графем  накопичується  у  короткостроковій  пам’яті,  що

призводить  до  її  перевантаження  і  позбавляє  її  ресурсів  для  здійснення

складніших операцій, таких як розпізнавання зв’язків між словами.

На  заваді  адекватному  тлумаченню  тексту  можуть  стати  обмежені

лексичний  запас  та  знання  механізмів  граматики.  Стратегії  підвищення

ефективності навчання читанню дозволяють полегшити здобуття, зберігання

та використання інформації: обмірковувати інформацію в процесі навчання,

планувати  власне  навчання,  оцінювати  власні  успіхи.  Передбачається

використання словника, контекстуальних ознак, формування висновків.



Вчитель має проявляти допомогу у взаємодії з учнями: співпрацювати з

групами, в парах, детально пояснювати важкі моменти.

Згубний  вплив  на  засвоєння  тексту  може  справляти  недостатня

впевненість учня у своїх силах. Нервозність стає нездоланою перешкодою:

учень стикається з  першим незнайомим словом і  стає  паралізованим цією

завадою. Саме вчитель підбадьорює читача у складній ситуації.

Для  полегшення  навчання  необхідно  сегментувати  читання  на  таку

послідовність етапів: попереднє читання, читання та після читання. Під час

першого етапу учень орієнтується, дізнаючись природу повідомлення, стиль,

адресата. Під час власне читання учень сприймає основні ідеї, класифікує та

пов’язує їх між собою. Після отримання інформації з тексту, під час третього

етапу, студент використовує її, щоб втілити проект, або досягти цілі роботи.

Торкаючись  найбільш  цікавих  та  актуальних  питань  сучасності,

освітлюючи  історичні  події,  будучи  наповненими  багатими  сюжетними

лініями,  літературний  твір,  що  вчитель  пропонує  учню,  має  не  тільки

викликати розумові операції, а потребує виходу у спілкування та таким чином

є базою для розвитку вмінь та навичок усного мовлення, тому що створює

психологічні  передумови  для  говоріння,  комунікативну  спрямованість

навчання. 

Вище  перераховані  якості  книги  як  засобу  навчання  іншомовній

комунікації  визначають  цілі  та  завдання  домашнього  читання  як  окремої

навчальної дисципліни. Це, з одного боку, набуття учнями навичок та вмінь

читання літератури іноземною мовою та, з іншого, розвиток навичок та вмінь

говоріння.

Матеріал,  який  опрацьовується  на  заняттях  з  домашнього  читання,

повинен  забезпечити  створення  у  студентів  навичок  глибокого  розуміння

іншомовного  тексту;  охоплення  змісту  та  критичного  осмислення

прочитаного.  Домашнє  читання  також  має  забезпечити  активізацію

відібраного вокабул яру та вміння вести бесіду  за змістом та передбаченими

програмою темами.



Специфіка окремих етапів навчання читанню виявляється через:

• Наростання складності творів як у мові, так і за змістом;

• Зміну характеру читання та розуміння книги;

• Збільшення тижневої норми читання;

• Зміну характеру усних висловлювань з приводу прочитаного;

• Збільшення частки самостійної роботи;

• Зміну характеру вправ, яка виявляється в поступовому ускладненні їх

мовленнєвої  наповненості  та  збільшенні  ступеню  складності

виконуваних  операцій,  в  поступовому  збільшенні  питомої  ваги

мовленнєвих вправ у порівнянні з мовними [там само: 143] .

Позитивність роботи та ефективність процесу навчання читанню може

надати урахування вчителем знайомого характеру твору, жанру, теми, про яку

йдеться  мова  у  тексті,  інтересу,  особистої  зацікавленості  учнів  у  предметі

читання. Основні агенти мотивації насолода відкриттів та смак навчання.

Висновки до розділу 2

Численні  дослідження  вчених  свідчать,  що  людині  тим  легше

формулювати свої думки, чим більше його активний словник. Тому, для учнів

дуже  важливо  як  можна  більше  лексики  перевести  з  свого  пасивного

словника  в  активний.   Існують  методи,  які   можуть  з  легкістю

застосовуватися  при  навчанні  англійській  мові,  як  в  аудиторії,  так  і  в

самостійній  роботі  учнів,  що дозволить  розширити активний словниковий

запас,  сформувати   стійкі  навички вільного  говоріння  та  письма:  читання

вголос;  узагальнення  та  формулювання  основної  ідеї  тексту;  складання

картотеки цікавих словосполучень та висловлювань; добір епітетів до слів;

заміна  дієслів  на  синонімічні,  або  близькими  дієсловами  за  змістом;

письмовий переклад – орієнтований на швидкий, вільний, творчий переклад,

який не передбачає звертання до словника.



Комунікативний підхід ураховує прагматичні аспекти мовних одиниць,

їх  комунікативне  призначення.  Даний  підхід  відкриває  можливості  для

удосконалення методики викладання граматики англійської мови. У зв’язку з

цим слід приділяти увагу комунікативній граматиці, яка вивчає не структуру

мови,  а  розробляє  закономірності  вживання  існуючих  граматичних

конструкцій мови з метою комунікації.  При навчанні англійській мові слід

ураховувати,  які  граматичні  моделі  підходять  для  вживання  у  кожній

конкретній ситуації для реалізації інтенцій комунікантів. Тим, хто навчається,

треба оволодіти граматикою у дії,  а не тільки системою правил, оволодіти

алгоритмами,  які  дозволяють  практично  використовувати  ці  правила  у

мовленні.

Читання  є  невід’ємною  складовою  навчання  учнів  іноземній  мові.

Читання  іноземною  мовою  відрізняється  деякими  характеристиками,  що

ускладнюють та уповільнюють його сприйняття.

Для  полегшення  навчання  необхідно  сегментувати  читання  на  таку

послідовність етапів: попереднє читання, читання та після читання. Під час

першого етапу учень орієнтується, дізнаючись природу повідомлення, стиль,

адресата. Під час власне читання учень сприймає основні ідеї, класифікує та

пов’язує їх між собою. Після отримання інформації з тексту, під час третього

етапу, студент використовує її, щоб втілити проект, або досягти цілі роботи.

Торкаючись  найбільш  цікавих  та  актуальних  питань  сучасності,

освітлюючи  історичні  події,  будучи  наповненими  багатими  сюжетними

лініями,  літературний  твір,  що  вчитель  пропонує  учню,  має  не  тільки

викликати розумові операції, а потребує виходу у спілкування та таким чином

є базою для розвитку вмінь та навичок усного мовлення, тому що створює

психологічні  передумови  для  говоріння,  комунікативну  спрямованість

навчання. 

Основні агенти мотивації насолода відкриттів та смак навчання.


