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• уроки-змагання – урок-брейн-ринг, урок-вікторина, урок КВК (конкурс винахідливих і допитливих), 

урок-конкурс, урок-турнір; 

• уроки-мандрівки – урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож; 

• уроки-сюжетні замальовки – урок-рольова гра, уроки-вечорниці, урок-драматизація, урок-казка, 

урок-ранок, урок-спектакль, урок-усний журнал, урок-фантазія); 

• уроки взаємного навчання учнів; 

• інтерактивні уроки; 

• уроки критичного мислення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Тож підсумовуючи, можна сказати, що 

нетрадиційні уроки характеризуються тим, що учні оволодівають новими знаннями, здійснюють пошук нових 

даних, заглиблюються в проблему шляхом диспуту чи змагання. На таких уроках вчитель може організувати 

діяльність учнів таким чином, щоб учні самостійно вирішували поставлені завдання, при цьому вчитель 

спрямовує їх діяльність попередньо забезпечивши їх всім необхідним дидактичним матеріалом. Насамперед 

нетрадиційні уроки краще сприймаються учнями порівняно з класичним уроком зі стандартною структурою, 

адже навчальний процес сам по собі не має нічого спільного з ігровою діяльністю дітей. Головна заслуга уроків 

з нетрадиційною структурою – дуже потужна активність учнів на уроці, але потрібно мати на увазі, якщо 

нестандартні уроки проводити повсякденно, то цікавість до навчання у дітей пропадає. Але важливо вчителеві 

скерувати нетрадиційний урок так, щоб клас вільно себе відчував і при цьому досягав успіхів у навчанні, 

потрібно навчитись правильно добирати форму роботи і якісно проводити урок. Якщо ці умови виконуються, 

то можна кожний урок зробити нестандартним. Питання нетрадиційних уроків не досліджене повністю, тому 

потребує більш докладного вивчення та впровадження найбільш цікавих ідей в навчальний процес. 

Наведені вище класифікації нестандартних уроків відрізняються характером реалізації творчого 

потенціалу вчителя та учнів. Ця класифікація не суперечить підходу до уроку, виробленого в сучасній 

дидактиці. Бо головне завдання педагога – не тільки чітко усвідомлювати мету кожного окремого уроку, а й 

розуміти важливість проведеного заняття як органічної ланки загального ланцюжка даної теми, розділу, курсу, 

циклу, усього навчально-виховного процесу. 
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The article deals with the concept of a "non-standard lesson" in comparison with the classical lesson, which is 

the main form of learning activities in elementary school. Approaches to the definition of the "non-standard lesson" that 

modern scholars suggest in pedagogical works are characterized. Classifications of modern non-standard lessons used 

by teachers in the educational process are given. 
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structure. 

 

УДК 81'243:[373.2.015.31:502/504]                                                                     Л.В. МОРОЗ, Т.В. ХРЯЩЕВСЬКА 

 

ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

У статті розглянуто сучасні принципи формування екологічної компетентності вихованців 

дошкільного навчального закладу. Автором подано практичні педагогічні підходи спрямовані на формування 

екологічної етики та світогляду учнів в навчальному процесі. 

 Ключові слова: дошкільна освіта, екологічна методологія, екологічне виховання, екологічна етика, 

екологічна компетентність. 

 

Постановка проблеми. Формування екологічної компетентності громадян України є одним з 

найголовніших пріоритетів розвитку освіти, що проголошено деклараціями ООН і врегульовано низкою інших 
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законодавчих документів нашої держави.  

Проблема екологічної освіти і виховання в Україні надзвичайно актуальною і має велике значення для 

сьогодення та майбутнього. Тому, враховуючи великий досвід громадських організацій, науковців і педагогів, 

необхідно об’єднати зусилля з досвідом установ системи освіти у розв’язанні проблем екологічної освіти та 

виховання у державі.  

Нині в умовах широкомасштабного економічного розвитку передових країн світу постає нагальна 

проблема нагромадження та поглиблення наукових знань, зростання рівня освіченості нації [1, с.25], що 

невід’ємно віддзеркалюється на політичному та економічному становищі країни, на її інформаційному просторі 

та глобалізації проблем виживання людства . Це особливо є актуальним, адже поряд із глобалізації людської 

цивілізації постає проблема забезпеченості їх продуктами харчування, якісною водою; всебічно обговорюються 

та розробляється стратегія боротьби людства із загальним потеплінням клімату, пошуку та застосування 

альтернативних джерел енергії; запроваджуються заходи у боротьбі із поширенням інфекційних хвороб. Саме 

такі передумови вимагають від кожної людини новітнього розуміння екологічного розвитку людства в гармонії 

з природою — важливим пріоритетом розвитку сучасного суспільства, що відіграє надзвичайно важливу роль у 

еволюції цивілізації і природи, відповідальності щодо неї [6, с. 45;]. Тому формування екологічної культури 

кожної людини, і всього суспільства в цілому, є таким же важливим завданням закладів освіти, як і формування 

культури людських відносин. 

Аналіз досліджень. Проблема екологічного виховання дітей дошкільного віку набуває великого 

значення в психолого-педагогічних дослідженнях, а в останні роки — і в роботах педагогів-практиків. Творчим 

розвитком прогресивних ідей і поглядів на природу, що закладені О. Водовозовою, Л. Шлегер, Є. Тіхеєвою та 

іншими, є праці сучасних учених, зокрема З. Плохій та Н. Яришевої, які акцентують увагу на глибокому 

ознайомленні дітей з світом рідного краю. 

Питанням екологічного виховання  займалися і такі дослідники, як В. Ванслов, І. Зись, Л. Коган, М. 

Медушевський Г. Падалка, О. Рудницька та інші. Зокрема видатний педагог В. О. Сухомлинський стверджував, 

що природа лежить в основі дитячого мислення та творчості. Учений вважав, що формувати у людини 

ставлення до рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку. Основою екологічної підготовки 

мають бути, звичайно, біологічні знання — закони життя живої природи і розуміння того, як необхідно жити, 

щоб не порушити гармонії навколишнього середовища [4, с.32]. Процес формування природознавчої 

компетентності дошкільника шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-

пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної 

практики враховано розробці Державного стандарту, запровадженому МОН України в загальноосвітніх 

закладах з 2012 року. 

Метою статті є висвітлення місця занять з англійської мови серед методів формування екологічних 

компетентностей. 

Виклад основного матеріалу. Глобальне екологічне забруднення переконливо свідчить про 

недостатньо ефективну систему екологічного виховання населення, що є однією з основних причин незрілості 

екологічної свідомості людей. Забезпечення формування екологічної культури необхідно здійснювати на ранніх 

етапах шляхом екологізації всіх навчальних дисциплін, зокрема іноземної мови. Тому екологічне виховання 

дошкільників на початковому етапі вивчення іноземної мови наразі дуже актуальне.  

Екологічна освіта та виховання, враховуючи фізіологічні особливості розвитку дитини, починаються 

вже на початковому етапі навчання. Шляхом залучення до різних форм навчання англійській мові, вихователь 

має сприяти формуванню екологічної культури дошкільників, виховати любов до навколишнього світу. 

Опановуючи іноземну мову, вихователь вчиться оцінювати і моделювати екологічні ситуації та збалансовувати 

свою діяльність таким чином, щоб не порушувати екологічної рівноваги [3, с.39].  

У дошкільнят засвоєння знань відбувається через процеси аналізу, систематизації, узагальнення, 

формування понять та суджень про природні явища, їх взаємозв’язки та естетичні властивості. З’являються 

інтелектуальні почуття здивування та задоволення від самого процесу пізнання таємниць природи.  

Добираючи методику навчання іноземній мові, вихователь має орієнтуватися на вікові особливості 

сприймання дошкільниками природи, які визначаються рівнем розвитку сенсорних процесів, почуттєво-

емоційної сфери, інтелекту. Важливо залучити всі сенсорні аналізатори у процес сприймання природного 

явища засобами іноземної мови. Поєднання різних форм роботи, вдосконалення фонетичних та мовленнєвих 

навичок, тренування пам’яті та концентрації уваги засобами іноземної мови екологічної спрямованості складає 

чітку систему організації уроку іноземної мови [2, с.27] .  

Рольова гра та активне використання елементів наочності є найефективнішими методами екологічного 

виховання та формування екологічної свідомості учнів на початковому етапі вивчення іноземної мови.  

Задовольняючи потребу дитини гратися, учитель забезпечує умови для екологічного виховання при 

вивченні іноземної мови. Рольова гра сприяє розвитку класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам'яті, 

виробленню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню. Гра на занятті з англійської мови – це 

ситуативно-варіативна вправа, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в 

умовах максимально наближених до реального мовного спілкування. 

Приведемо приклад лексичної гри екологічного спрямування: «Дійди до вихователя». У ході цієї гри 

відбувається тренування дієслів по темі «Nature Rules» (to plant, to clean, to run, to smell, to jump). Вихованець 
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відходить на 5 кроків від вихователя, а потім, зробивши крок, називає одне дієслово за темою. Сказавши 

правильно всі слова, доходить до вихователя. Педагог може погладити по голові, потиснути руку й т.д.  

З метою активізації пізнавального інтересу дошкільників доцільно вводити костюмоване інсценування 

улюблених, відомих дітям  казок англійською мовою. Під час вивчення дітьми сценаріїв краще засвоюється 

лексичний запас англійських слів, мовних структур, зворотів, запитань та мимовільно формується чітка система 

навичок поведінки екологічно-свідомої особистості.  

На початковому етапі екологічного виховання під час вивчення іноземної мови доцільно 

використовувати природну, малюнкову, об’ємну, звукову і символічно-графічну наочність. Одночасне 

використання звукового та графічного пояснення сприяє ефективному досягненню поставленої мети – 

формування екологічної культури учнів[5, с.38].  

Інтерактивну дошку (комп’ютер та проектор) слід розглядати як елемент системи засобів навчання, що 

значно підсилює інтерес школяра до навчання іноземної мови. За допомогою відео- та звукозапису відбувається 

посилення емоційного впливу навчального матеріалу, що забезпечує прискорення процесів сприймання, 

мислення та пам’яті вихованців.  

Елементами унаочнення є також роздатковий матеріал, гербарії рослин, ілюстрації в журналах 

природознавства. Виготовлення стендів, стіннівок, пам'яток самими учнями є важливим компонентом 

колективної роботи, що активізує творчі здібності учнів. 

 Результати педагогічної роботи з екологічного виховання та одночасного вдосконалення мовних та 

мовленнєвих навичок учнів залежать від вмілого поєднання різних форм та методів організації уроку іноземної 

мови. 

Висновки. Важко переоцінити роль освіти в подоланні екологічних проблем, більш того, на нашу 

думку вона є вирішальною. Екологічна освіта повинна бути інтегрована в систему формальної освіти на всіх 

рівнях, щоб надати необхідні знання та навички, забезпечити розуміння, потрібне для участі підростаючого 

покоління у вирішенні проблем довкілля. Викладання іноземної мови володіє певними підходами і методами,  

які роблять можливим впровадження екологічної освіти. Така інтеграція має численні переваги для 

дошкільників, а найголовніші з них, обґрунтоване та цілеспрямоване вивчення іноземної мови та виховання 

екологічного усвідомлення. 
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УДК УДК 81'243:373.2.016                                                                               Н.М. СІРАНЧУК, К.В. СИДОРЧУК  

 

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

У статті наголошується, що для того щоб досягти високого рівня культури мовлення неможливо без 

високої лінгвістичної свідомості носія мови, любові до мови, постійної потреби аналізувати, удосконалювати, 

шліфувати власне мовлення. Необхідно вдумливо читати твори майстрів різних стилів, добре оволодіти 

мовними нормами, стежити за їх змінами, не допускати змішування мовних явищ, проявів інтерференції, 

критично ставитися до написаного і мовленого слова. 

Ключові слова: мова, школа, урок, лінгвістична свідомість. 

 

За визначенням учених культура мовлення вивчає нормативність мови, володіння літературними 

нормами на всіх мовних рівнях, її відповідність тим вимогам, що ставляться перед мовою в суспільстві, 

розробляє правила вимови, слововживання, формотворення, побудови словосполучень і речень. 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2019. Наукові записки РДГУ. 

180 

ЗМІСТ 

 

Ясногурська Л.М. Подружня зрада у паремійних фондах англійської та української мов ……………. 3 

Совтис Н.М. Основні засади опису мовної картини світу ………………………………………………. 7 

Щербачук Н.П. Особливості функціонування та засоби вираження адвербіальних синтаксем у простих 

реченнях-репліках …………………………………………………………………………………………….. 

 

10 

Мороз Н.М. Структурні особливості  концепту «кохання/love» в англійській мові …………………….. 12 

Мороз Л.В. Структурно-семантичні ознаки та художній феномен рольової лірики …………………….. 19 

Михальчук Н.О., Набочук О.Ю. Психолінгвістична термінологія в парадигмі лінгвістичної 

прагматики …………………………………………………………………………………………………….. 

 

23 

Івашкевич Е.Е., Антюхова Н.І. Рівні професійного становлення майбутнього перекладача …………. 26 

Павелків К.М., Попова А.В. Сучасне викладання іноземних  мов. Оцінюємо все по-різному ………… 32 

Ясногурська Л.М., Кіряк Т.І. Використання превентивної адаптаційної системи в дошкільних закладах 34 

Бісовецька Л.А., Дацишина І.В. Методика формування в учнів початкових класів уміння створювати 

текст…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

37 

Данілова Н.Р., Кардаш Н.О. Роль ігор у вивченні англійської мови дітей старшого дошкільного віку  39 

Лук’яник Л.В., Старовойт В.О. Особливості формування фонетико-орфоепічної компетентності 

учнів початкових класів на уроках української мови ..................................................................................... 

 

42 

Василькевич С.С., Жданюк А.В. Формування навичок читання англійською мовою з використанням 

наочності у початковій школі ………………………………………………………………………………… 

 

45 

Романюк С.К., Лук’янчук О.П.  Основи розвитку у старших дошкільників іншомовного лексичного 

запасу засобами митецтва живопису …………………………………………………………………………. 

 

48 

Мороз Н.М., Ячменник Р.О. Особливості вивчення англійської мови у закладах дошкільної освіти ….. 51 

Мороз Л.В., Кухновець Л.П. Професійна готовність муйбутніх вихователів до навчання дітей 

дошкільного віку іноземної мови …………………………………………………………………………….. 

 

53 

Денисюк Л.В., Петровець В.М. Просвітницька робота з батьками у вивченні англійської мови 

засобами образотворчого мистецтва …………………………………………………………………………. 

 

55 

Лук’яник Л.В., Піхоцька О.М. Феномен поняття «нетрадиційні уроки», класифікація нетрадиційних 

уроків …………………………………………………………………………………………………………… 

 

58 

Мороз Л.В., Хрящевська Т.В. Виховання екологічних компетентностей у старших дошкільників 

засобами іноземної мови ……………………………………………………………………………………… 

 

61 

Сіранчук Н.М., Сидорчук К.В. До проблеми розвитку культури мовлення учнів початкової школи на 

уроках української мови ……………………………………………………………………………………… 

 

63 

Василькевич С.С., Казмірук О.П. Інновацйні технології вивчення іноземної мови у початковій школі 67 

Данілова Н.Р., Давидюк Т.В. Гра як засіб формуванння іншомовної комунікативної компетенції 

дошкільників ……………………….................................................................................................................. 

 

70 

Романюк С.К., Блищик А.В. Використання іноземної мови в ігровій діяльності дітей з особливими 
потребами …………………………………………………………………………………………………….. 

 

73 

Мороз Л.В., Гречун І.П. Розвиток творчості старших дошкільників на заняттях з іноземної мови …… 75 

Трофімчук В.М., Чучак К.О. Роль мовленнєвої гри у навчанні усного англомовного мовлення дітей 

старшого дошкільного віку …………………………………………………………………………………. 

 

76 

Лук’яник Л.В., Ляшецька О.І. Психолого-педагогічні основи формування комунікативних умінь і 

навичок засобами ситуативних завдань на уроках української мови у початкових класах …………….. 

 

80 

Павелків К.М., Коновальчук Л.Ю. Розвиток креативного мислення учнів молодшого шкільного віку 

на уроках англійської мови ігри-вправи як засіб розвитку ……………………………………………….. 

 

83 

Романюк С.К., Подйом О.І. Особливості використання англомовних пісень у закладах дошкільної 

освіти …………………………………………………………………………………………………………. 

 

85 

Трофімчук В.М., Панчук В.В. Розвиток творчих здібностей на уроках англійської мови в початковій 

школі ................................................................................................................................................................... 

 

87 

Павелків К.М., Сукало О.І. Проблеми навчання іноземної мови в початковій школі …………………... 91 

Мороз Н.М., Миколаюк М.М. Формування іншомовної комунікативної компетенції – важливе 

завдання вчителя іноземної мови у закладі дошкільної освіти ……………………………………………. 

 

94 

Романюк С.К., Дутчак Т.І.  Гендерні особливості навчання іноземної мови дошкільників …………… 96 

Романюк С.К., Гладковська М.В. Використання казок на заняттях з англійської мови в закладі 

дошкільної освіти ……………………………………………………………………………………………… 

 

100 

Лук’яник Л.В., Черепович І.В. Використання народознавчої лексики у структурі уроку ………………. 102 

Данілова Н.Р., Гамула Ю.В. Формування мотивації та інтересу до вивчення англійської мови на 

початковому етапі навчання …………………………………………………………………………………. 

 

104 

Дуброва А.С., Івашко А.М. Використання  пісень на уроках англійської мови в початкових класах ….. 108 

Денисюк Л.В., Гаврилюк О.О. Інтеграція іноземної мови у процесі ознайомленння дошкільників з 

природою в аспекті розвитку креативності …………………………………………………………………. 

 

112 

Павелків К.М., Сікора О.С. Особливості викладання англійської мови в початкових класах Нової  



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2019. Наукові записки РДГУ. 

181 

української школи …………………………………………………………………………………………….. 116 

Трофімчук В.М., Димарчук Л.В.  Проблеми підготовки дітей  до вивчення іноземної мови в закладі 

дошкільної освіти …………………………………………………………………………………………….. 

 

117 

Вєрьовкіна О.Є., Пасічник Ю.В. Теоретико-методичні аспекти формування навичок говоріння у дітей 

дошкільного віку на заняттях з іноземної мови ……………………………………………………………. 

 

120 

Ковалюк В.В., Бичук С.Б.  Сучасні технології навчання іноземної мови у дошкільному закладі ……… 124 

Дуброва А.С., Гаврильчик В.О. Викладання англійської мови за допомогою інноваційних засобів …... 126 

Денисюк Л.В., Панасюк О.М. Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови у контексті Нової 

української школи …………………………………………………………………………………………….. 

 

129 

Мороз Л.В., Швець І.М. Особливості виховання національної гідності в учнів молодшого шкільного 

віку на уроках іноземної мови ……………………………………………………………………………….. 

 

131 

Мороз Л.В., Панасюк К.А. Проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської 

мови:  аспект мовленнєвої діяльності ……………………………………………………………………….. 

 

134 

Ясногурська Л.М., Сидорчук Н.М. Географічна компетентність як одна  із складових  професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів ……………………………………………………….. 

 

137 

Романюк С.К., Ляшук А.В. Використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови у 

закладі дошкільної освіти …………………………………………………………………………………….. 

 

140 

Ясногурська Л.М., Чорна О.Ю. Використання різних видів наочності на уроках англійської мови у 

початкоівій школі ……………………………………………………………………………………………… 

 

142 

Ясногурська Л.М., Бублей Л.М. Розвиток критичного мислення учнів молодшого шкільного віку на 

уроках англійської мови ………………………………………………………………………………………. 

 

144 

Краля І.В., Швець Н.М.  Значення вивчення англійської мови з дітьми дошкільного віку …………….. 148 

Ковалюк В.В., Ришко О.В. Гра як засіб досягнення результативності навчання англійської мови ……. 150 

Мороз Н.М., Ковтунович І.І. Виховання інтересу до художньої праці на заняттях з іноземної мови …. 153 

Ковалюк В.В., Савич Л.В. Формування навичок читання англійською мовою  у здобувачів знань нової 

українсьокї школи ……………………………………………………………………………………………... 

 

154 

Дуброва А.С., Кошлата М.А. Англійська мова  як складова процесу соціалізації дошкільників у 

закладі дошкільної освіти …………………………………………………………………………………….. 

 

157 

Краля І.В., Савостьянова В.М. Особливості раннього вивчення іноземної мови в закладі дошкільної 

освіти …………………………………………………………………………………………………………… 

 

160 

Ковалюк В.В., Хрящевська М.А. Форми організації роботи з вивчення іноземної мови в сучасному 

закладі дошкільної освіти ……………………………………………………………………………………... 

 

161 

Хупавцева Н.А. The problem of organizing the facilitative interaction at the process of teaching pupils at 

secondary schools ……………………………………………………………………………………………….. 

 

164 

Івашкевич Е.З., Яцюрик А.А. The empirical research of the determination of social intelligence of the 

teachers by the way of understanding by them a folklore ………………………………………………………. 

 

172 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ………………………………………………………………………………... 178 

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………………………………… 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


