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пробуджується любов та інтерес до краси навколишнього світу. Вчитель на свій розсуд може використовувати 

на уроці твори живопису, літератури, музики, що сприяє зняттю напруженості, перевантаженості, 

стомлюваності за рахунок переходу на різні види діяльності. Готуючись до уроку, вчителі повинні старанно 

продумувати зміст навчальних завдань і використання різних прийомів їх подачі, щоб забезпечити кожному 

учневі радість першовідкривача, яка є могутнім стимулом для активізації не лише мислення, а й усієї 

особистості школяра [1,11].Слід враховувати те, що до проведення інтегрованих уроків готуватися треба не 

лише вчителеві, а й учням. Для цього їм пропонуються диференційовані завдання. Одні учні за планом, 

наданим учителем, добирають додаткову інформацію, інші працюють з тематичними словниками. Деякі учні 

вчать вірші, готують інсценізації уривків з художніх творів. Учитель перед проведенням уроку має перевірити 

готовність кожного учня. 

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. Аналіз нормативних документів і 

методичної літератури, анкетування студентів, власна думка автора засвідчують актуальність досліджень з 

упровадження інтегративного підходу у практику початкового навчання. Інтегровані уроки безпосередньо 

пов’язані з реалізацією компетентнісного підходу, формування ключових компетентностей, оскільки формують 

цілісну особистість, пристосовану до життя, здатну успішно соціалізуватися. Інтеграція навчального матеріалу 

з різних предметів є природньою і відповідає меті початкової освіти. Інтегровані уроки дають відчутні 

результати у розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів: вносять у звичайну систему уроків 

новизну, знімають суворі кордони предметного викладання, допомагають дітям сприймати важливі поняття, 

явища цілісно й водночас різнобічно. 
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The article raises the problem of integration of educational activities in the classes of fine arts in the 

elementary school. On the basis of the analysis of didactic and methodological literature, the essence of the 

phenomenon of integration, the integrative approach, the expediency of its use as a means of introducing competency 

and personality oriented approaches, which contribute to the formation of key competences of schoolchildren, are 

integrative in its essence. 

Key words: integration, integrative, competence approaches, integrated lessons, integrative teaching methods.  

 

УДК [373.5.016:811.111(07)]:005.591.6                                      С.К. РОМАНЮК, О.В.ХАЄЦЬКА 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

У статті розглядається необхідність використання інноваційних технологій у сучасній освіті у 

зв’язку з посиленням інформатизації суспільства. Надаються рекомендації щодо проведення уроків англійської 

мови із застосуванням інноваційних методик, зокрема, з використанням Інтернет-ресурсів. 

Ключові слова: інноваційні технології, комунікативний підхід, метод проектів, проектна форма 

роботи, мовне портфоліо. 

 

Постановка проблеми.Англійська мова займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Будучи 

основною  інтернаціональною мовою, показує гуманістичну сутність знань, підкреслює їх моральну цінність, 

формує творчі здібності учнів, їх світогляд, тобто сприяє вихованню високоморальної особистості, що є 

основною метою навчання і може бути досягнута тільки за умови, якщо в процесі навчання сформований 

інтерес до знань.  Адже суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які 
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можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні 

до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям 

відповідальності за долю країни. 

Тому  найважливіше завдання школи  сьогодні міститься у формуванні  особистості, яка стане 

громадянином  своєї країни. А від того як ми розв’яжим цю задачу багато в чому залежить, чим займатимуться 

школярі, які подорослішали, яку професію оберуть, і де працюватимуть. Школа не може дати людині запас 

знань на все життя, але вона повинна дати учневі основні базові орієнтири основних знань. 

Дослідженням новітніх інноваційних технологій у навчанні, а також їхнього впровадження у практику 

займались ряд науковців,а зокрема: Н. Богуш, І. Литньова, Т. Решетнік, О. Козакевич, С. Алєксєєва, І. Максак, 

Н. Богуш, О. Коломинова, С. Роман, Ю. Руднік та багато інших.  

О. Коломинова та С. Роман пропонують активно впроваджувати проектну діяльність при якій учні 

спілкуються на всіх рівнях цього процесу, завдяки чому розвиваються комунікативні навички та підвищується 

інтерес до вивчення іноземних мов. 

Проте, не зважаючи на наявність значної кількості досліджень питання щодо інноваційних технологій 

до навчання англійської мови  у молодшій школі мають дискусійний характер та потребують подальшого 

дослідження. 

Модернізація вмісту освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства не в останню чергу 

пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов.  Пріоритетним напрямом розвитку 

сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання. 

Мета статті. Сприяти активному та усвідомленому впровадженню інноваційних технологій на уроках 

англійської мови у початковій школі. 

З кожним днем все частіше піднімається питання про вживання нових інформаційних технологій в 

школі. Мова йде не  лише про  нові технічні засоби, але  включає нові форми і методи викладання, які 

формують новий підхід до процесу навчання. Основною метою вивчення іноземної мови є формування і 

розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню іноземної мови. 

Виклад основного матеріалі. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці, проектна 

методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати 

особово-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з 

урахуванням здібностей дітей, їх рівня знань. 

Стрімкий вихід України у світовий та європейський простір, створює потребу певних змін у галузі 

освіти, та особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. Одним із сучасних методів являється 

використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови, який відкриває перед студентами доступ 

до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою, підвищує 

ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості. 

Інноваційні технології передбачають навчання іноземній мові за допомогою мультимедійних засобів 

свідчать, що цей метод має більший ступінь інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень 

завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. Також 

до безумовно технічних переваг цього методу можна віднести можливість використання інтерактивних відео -

 та аудіо роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та малюнки за тематикою 

мовного спілкування, реалізується принцип наочності. Запровадження мультимедійних технологій створює 

умови для інтерактивного спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою складовою навчального 

процесу. Використовуючи мультимедійні технології викладач може подати інформацію в абсолютно новій та 

ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики спілкування, що вивчається. 

А також, мультимедійні технології дозволяють розробити яскраві та більш цікаві вправи на говоріння. Для 

учнів, вивчення іноземної мови із застосуванням мультимедійних технологій, також має певні переваги. А 

також важливо те, що засвоєння нової інформації з використанням мультимедійних технологій, проходить в 

ігровій формі. При опануванні іноземною мовою, у школярів виникає ряд проблем, однією з яких  являється 

низька мотивація до вивчення мови. В таких випадках саме інтерактивні технології являються цінними для 

застосування, тому що вони створюють такі умови, коли  учень відчуває свою успішність та інтелектуальну 

спроможність. Інтерактивне навчання заключає в собі деякі методи співпраці у навчальному процесі.. Шляхи 

інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично необмежені. З’ясовано, що на кожному етапі 

уроку є доцільним використання різних методів, кола ідей, імітаційних ігор тощо. Також дуже важливу роль тут 

будуть відігравати тип уроку та його місце в циклі уроків цієї теми.  

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність інноваційних підходів до викладання   

іноземних мов у вищій школі залежатиме від бажання і здатності викладачів скористатися позитивним 

досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо творчого підходу у навчанні, розуміння необхідності 

відмовитися від авторитарних і схоластичних методів. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які 

ґрунтуються на творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал студентів і сприяють розвитку та 

самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. 

Основна мета вивчення іноземної мови в школі - формування комунікативної компетенції, всі останні 

цілі (виховна, освітня, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний 

підхід має на увазі навчання спілкуванню і формуванню здібності до міжкультурної взаємодії, що є основою 
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функціонування Інтернету. Включаючись у нього на уроці іноземної мови, ми створюємо модель реального 

спілкування. 

Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному 

середовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Сьогодні нові методики з 

використанням Інтернет - ресурсів протиставляються традиційному вивченню іноземних мов. Щоб навчити 

спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається 

принципом автентичності спілкування), які стимулюватимуть вивчення матеріалу і вироблятимуть адекватну 

поведінку. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет. 

Комунікативний підхід - стратегія, що моделює спілкування, направлена на створення психологічної і 

мовної готовності до спілкування, на свідоме осмислення матеріалу і способів дій з ним. Для користувача 

реалізації комунікативного підходу в Інтернеті не представляє особливої складності. Комунікативне завдання 

повинне пропонувати таким, що вчиться проблему або питання для обговорення, причому учні не просто 

діляться інформацією, але і оцінюють її. Основним же критерієм, що дозволяє відрізнити цей підхід від інших 

видів учбової діяльності, є те, що учні самостійно обирають мовні одиниці для оформлення своїх думок. 

Використання Інтернету у комунікативному підході як не можна краще мотивовано: його мета полягає у тому, 

щоб зацікавити учнів у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. 

Однією з основних вимог, що пред'являються до вчення іноземним мовам з використанням Інтернет - 

ресурсів, є створення взаємодії на уроці, що прийнято називати в методиці інтерактивністю. Інтерактивність - 

це "об'єднання, координація і взаємодоповнення зусиль комунікативної мети і результату мовними засобами". 

Навчаючи справжній мові, Інтернет допомагає у формуванні умінь і навиків розмовної мови, а також у вивченні 

лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Інтерактивність не просто 

створює реальні ситуації з життя, але і заставляє учнів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної 

мови. 

Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване вчення, є метод проектів, як спосіб розвитку 

творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Типологія проектів всіляка. 

Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні, усно-мовні, видові, письмові і Інтернет - 

проекти. Хоча в реальній практиці частенько доводиться мати справу зі змішаними проектами, в яких є ознаки 

дослідницьких, творчих, практико - орієнтованих і інформаційних. Робота над проектом - це багаторівневий 

підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, говір і граматику. Метод проектів сприяє розвитку 

активного самостійного мислення що вчаться і орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. Загалом, у процесі 

проектного навчання, просліджується нерозривність вчення і виховання. 

З допомогою методу проектів в учнів формуються комунікативні навики, культура спілкування, уміння 

коротко і доступно формулювати думки, терпимо відноситися до думки партнерів по спілкуванню, розвивати 

уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, 

створює мовне середовище, сприяюче виникненню природної потреби в спілкуванні на іноземній мові. 

Проектна форма роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяють учневі застосувати 

накопичення знань з предмету. Учні розширюють свій кругозір, кордони володіння мовою, отримуючи досвід 

від практичного його використання, вчаться слухати іншомовну мову і чути, розуміти один одного при захисті 

проектів. Діти працюють з довідковою літературою, словниками, комп'ютером, тим самим створюється 

можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника 

на уроці в класі. 

Робота над проектом – процес творчий. Учень самостійно або під керівництвом вчителя займається 

пошуком вирішення якоїсь проблеми, для цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим 

обсягом наочних знань, володіння творчими, комунікативними і інтелектуальними уміннями. В курсі іноземних 

мов метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично по будь-якій темі. 

Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність і інші особові якості. 

До сучасних технологій відноситься і технологія співпраці. Основна ідея полягає в створенні умов для 

активної спільної діяльності учнів в різних учбових ситуаціях. Діти об'єднуються в групи по 3-4 людини, їм 

дається одне завдання, при цьому обмовляється роль кожного. Кожен учень відповідає не лише за результат 

своєї роботі, але і за результат всієї групи. Тому слабкі учні прагнуть з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, 

а сильні учні прагнуть, щоб слабкі досконально розібралися у завданні. І від цього виграє весь клас, тому що 

спільно ліквідовуються пропуски. 

Впровадження інформаційних технологій у вчення значно різноманітить процес сприйняття і 

відробітку інформації. Завдяки комп'ютеру, Інтернету і мультимедійним засобам учням надається унікальна 

можливість опанування великого об'єму інформації з її подальшим аналізом і сортуванням. Значно 

розширюється і мотиваційна основа учбової діяльності. В умовах використання мультимедіа учні отримують 

інформацію з газет, телебачення, самі беруть інтерв'ю і проводять телемости. 

Що стосується мовного портфеля, то в його основу закладено співвідношення українських вимог до 

рівня опанування іноземної мови із загальноєвропейськими системами, що, у свою чергу, є відправною 

крапкою для створення єдиного освітнього простору. Основним критерієм оцінки рівня володіння іноземною 

мовою в технології мовного портфеля є тестування. Пріоритетом даної технології стає переорієнтація учбового 

процесу з викладача на учня. Учень же, у свою чергу, несе свідому відповідальність за результати своєї 
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пізнавальної діяльності. Вищезгадана технологія приводить до поступового формування в навиків самостійного 

опанування інформації учня. В цілому, мовний портфель багатофункціональний і сприяє розвитку 

багатомовності. 

І, нарешті, модульне навчання отримало свою назву від терміну "модуль", що означає функціональний 

вузол. Суть модульного навчання зводиться до самостійного опанування певних умінь учнів і навиків в учбово-

пізнавальній діяльності. Модульне навчання передбачає чітку структуризацію вмісту навчання. Воно 

забезпечує розвиток мотиваційної сфери школярів, інтелекту, самостійності, колективізму, умінь 

самоуправління своєю пізнавальною діяльністю. Модуль створює позитивні мотиви до навчання, як правило, 

завдяки своїй цікавості, емоційному вмісту, учбовому пошуку і опорі на життєвий досвід. Основними засобами 

модульного навчання служать учбові модулі. 

Виконання елементів модульного блоку здійснюється протягом уроку після попереднього вивчення або 

повторення основного матеріалу в рамках елективного курсу 1 раз на тиждень з 2-го по 11-ій класи як на 

уроках, так і в позаурочний час. 

Висновки. Сьогодні в центрі уваги – учень, його особистість, неповторний внутрішній світ. Тому 

основна мета сучасного вчителя – вибрати методи та форми організації навчальної діяльності учнів, які 

оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність інноваційних підходів до викладання   

іноземних мов залежатиме від бажання і здатності вчителя скористатися позитивним досвідом вітчизняних і 

іноземних учених і практиків щодо творчого підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися від 

авторитарних і схоластичних методів. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на 

творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал учнів і сприяють розвитку та самовдосконаленню 

навчально-комунікативного процесу. 

 Інноваційні форми навчання сприяють організації та активізації навчальної діяльності школярів, 

підвищують результативність навчання, створюють сприятливий мікроклімат на уроках англійської мови. 

Перспективи подальших розвідок. Надалі плануємо дослідити питання використання інноваційних 

технологій на уроках англійської мови. 
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УДК 373.5.091.2:81’373                                                                        Л.М.ЯСНОГУРСЬКА,  М.А. НИЧИПОРУК  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

 

В статті розглянуто проблему використання гри як методу навчання лексики на уроках англійської 

мови в початковій школі. Одним з найефективніших засобів вирішення цієї проблеми є впровадження в 

навчально-виховний процес початкової школи ігрових методів навчання, що сприяє кращому розумовому 

розвитку дітей, удосконалює їхнє мислення, увагу, творчі здібності, забезпечуючи навчання у співпраці. 

Використання ігор дає можливість уникнути перенавантаження молодших школярів, засвоєнню мовного 

матеріалу в умовах, максимально наближених до природних, активізує діяльність молодших школярів. 

Ключові слова: гра, ігрові методи навчання, молодші школярі, англійська мова, творчі здібності. 

 

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку сучасне суспільство потребує суспільно активних, 

високоосвічених, творчих та всебічно розвинених особистостей, які здатні продукувати нові ідеї, приймати 

сміливі рішення. Саме тому використання англійської мови має сприяти підвищенню рівня освіченості, 

розвитку творчих здібностей та здатності до комунікації в умовах, які постають перед людиною. Дана мова є 
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