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практики говоріння, над якими потрібно працювати уже в початковій школі. Важливим видом мовленнєвої 

діяльності, яка забезпечує усне спілкування англійською мовою є говоріння. Створення вчителем ситуацій, що 

впливатимуть на розвиток цих умінь можливе при застосуванні компетентнісного підходу. 

Висновок. Таким чином можна зробити висновок, що ігри є невід’ємною частиною уроків англійської 

мови у початкових класах. Також можуть використовуватися вчителем з метою підвищення мотивації у 

навчанні. 

Перспективи подальших розвідок.  Щоб  діти почувалися впевнено в  середовищі, їм потрібно 

забезпечити відповідну підготовку. На сьогоднішній день не задовольняє сума знань, їм потрібні практичні 

навички володіння англійською мовою в різноманітних ситуаціях, наближених до реальності.  
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The article deals with the process of learning English by younger students. The game has qualities that 

contribute to the development of communication skills and knowledge of the child. Highlighted some types of games 

that are appropriate to apply. 

Key words: game, learning, method, speech skills, rhymes, primary school students. 

 

УДК 81'243:[37.015.31:331]                                                                                   Н.М. МОРОЗ, І.І.КОВТУНОВИЧ 

 

ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Стаття присвячена визначення ролі занять з англійської мови у процесі виховання інтересу до 

художньої праці дітей старшого дошкільного віку у закладах дошкільної освіти. У статті доводиться 

ефективність використання різноманітних засобів художньої праці на заняттях з іноземної мови для 

виховання інтересу у дітей. 

Ключові слова: художня праця,образотворче мистецтво, вплив занять з іноземної мови на розвиток 

дошкільника. 

 

Постановка проблеми. У дошкільному віці відбувається інтенсивне формування особистості дитини, 

її активне зростання і інтелектуальний розвиток. Базова потреба дитини дошкільного віку полягає в 

переживанні нею нових вражень, необхідності пізнання навколишнього світу. Існує пряма залежність між 

інтенсивністю і різноманіттям діяльності дитини і швидкістю її розвитку в цілому.  

Розвиток інтересу дитини до художньої праці становить одне з найважливіших завдань дошкільної 

ланки освіти. У процесі художньої праці створюються сприятливі умови для розвитку естетичного, емоційно-

позитивного сприймання мистецтва, що сприяє формуванню естетичного ставлення до оточуючого світу. 

Заняття художньою працею мають велике значення для розумового виховання дитини старшого дошкільного 

віку. Вони ґрунтуються на сенсорному досвіді, безпосередньому сприйманні і виділенні, сприйманні 

властивостей і якостей об'єктів дійсності. Художня праця дитини старшого дошкільного віку розглядається з 

позиції мистецтва, що є особливою формою суспільної свідомості, засобом пізнання і відображення предметів і 

явищ природного і соціального довкілля. 

Художня праця – це універсальна інтегрована діяльність, яка має давню історію і багатовікові традиції. 

Однак, аналізуючи сутність даного виду трудової діяльності дошкільників, слід визначитися з поняттями 

«художня праця» та «ручна праця». 

Аналіз досліджень. Актуальність виховання у дітей старшого дошкільного віку інтересу до художньої 

праці, на думку О. Богініч, Г. Бєлєнької, Ю. Брєвнової, P. Борщ, 3. Борисової, M. Машовець, Г. Григор’євої, 

Т. Єськової, Л. Калуської, Т. Комарової, І. Ликової, С. Матвієнко Д. Самойлик, Н. Пишьєвої, полягає у тому, 

саме цей вид художньо-творчої діяльності має неоціненне значення для різнобічного розвитку особистості 

дитини, дозволяє дітям передавати те, що вони бачать в оточуючому світі, те, що їх хвилює і викликає певні 

почуття і емоції. 

Автори БКДО наголошують на необхідності виховання інтересу до різних видів візуального мистецтва: 

декоративно-прикладного, живопису, графіки, скульптури, архітектури, дизайну у дошкільників, що стимулює 

їх до відображення отриманих вражень і пережитих почуттів у художній діяльності, зокрема і у художній праці. 
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Саме тому наприкінці дошкільного дитинства дитина має оволодіти навичками і технічними прийомами роботи 

з різними матеріалами, елементарною художньою майстерністю.  

Метою статті є обґрунтування необхідності використання елементів ручної праці на заняттях з 

іноземної мови для виховання інтересу до художньої праці. 

Виклад основного матеріалу.  Вивчення англійської мови, удосконалення комунікативних навичок 

відбувається на незвичайних заняттях, де мовна діяльність поєднується з різновидами художньої праці, і в 

процесі спільної творчості дошкільнята спілкуються іноземною мовою, а засвоєння мовного матеріалу 

відбувається через сенсорико-моторні впливи. 

За допомогою образотворчого мистецтва, яке позитивно впливає на естетичне сприйняття явищ 

реального світу, відбуваються не тільки сенсорне сприйняття цього явища, а й естетична оцінка сприйманого 

явища іноземною мовою, емоційний відгук на нього, здатність бачити, відчувати виразність предмета, адже 

метою заняття з іноземної мови та художньої праці в дошкільників є створення не лише матеріальних та 

побутових речей, а й вираження іноземною мовою свого ставлення, прояв емоцій 

За програмою «Дитина» на заняттях з малювання дошкільники навчаються використовувати 

різноманітні засоби образотворчої діяльності, розширюється уявлення про кольоровий спектр, значення 

кольору для передачі фактури, настрою, оригінальності зображення, навчаються поєднувати різні техніки 

малювання. Вважається ,що все це можливо дублювати іноземною мовою, спонукаючи дітей застосувати її у 

фактично життєвій ситуації. Дошкільники навчаються технікам зафарбовування, створення тла, елементам 

декорування предметів, тому цей цікавий для них вид діяльності доцільно проводити англійською мовою до 

початку безпосередньої образотворчої діяльності дітей відповідно до тематики заняття.  

Для того щоб зацікавити дітей до художньої праці на заняттях  з іноземної мови,  старшій групі слід 

стимулювати вихованців до  ліпленням, аплікацією, конструюванням для їх участі у створенні декоративних 

композицій з метою прикрашання групи, дитячих робіт тощо. 

Дітей необхідно залучати до занять зі створення декоративних композицій з різноманітних матеріалів 

засобами аплікації, до застосування різноманітних інструментів і матеріалів (папір, картон; природний; 

викидний; будівельний) для конструювання, виготовлення іграшок та інших конструкторсько-художніх образів 

з різних матеріалів і різними способами. 

Висновок. Вищезазначене дозволяє підсумувати позитивний вплив на формування інтересу до 

художньої праці під час занять з іноземної мови. 

Заняття з іноземної мови проведене у цікавій формі та підкріплене наочністю пробуджує інтерес до 

художньої праці, дає можливість проявити себе в творчій діяльності, виховати естетичне сприйняття . 
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The article is devoted to defining the role of English lessons in the process of raising interest in the art work of 

older preschool children in pre-school education institutions. The article demonstrates the effectiveness of the use of 

various means of artistic work in foreign language classes for raising interest in children. 

Key words: art work, fine arts, influence of foreign language lessons on preschooler development 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ  У ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

В статті розглянуто проблему формування навичок читання на уроках англійської мови у здобувачів 

знань Нової української школи. Мистецтво читання складає основу для формування інформаційних вмінь та 

оволодіння комунікативною компетенцією. Удосконалення навичок читання дозволить долучитись до наукових 

та культурних аспектів англомовних країн та збагатить пасивний і активних словниковий запас. 

Ключові слова: читання, навички читання, іншомовна комунікативна компетенція, техніка  читання.  

 

Постановка проблеми. У навчанні англійської мови велика увага приділяється читанню, тому що воно 

є важливим джерелом отримання іншомовної інформації і ефективним засобом навчання. Мистецтво читання 

складає основу для формування інформаційних вмінь та оволодіння комунікативною компетенцією. Згідно до 
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