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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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провідним засобом міжнародного спілкування, тому у зв’язку з цим інтерес до вивчення англійської мови 

невпинно зростає. 

У початкових класах закладаються основи знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для 

подальшого навчання, формуються моральні риси і якості, вміння дітей самостійно оволодівати знаннями, 

пробуджується інтерес до навчання, до творчих пошуків, але цей процес ускладнюється віковими 

особливостями молодших школярів: слабким переключенням уваги, її нестійкістю, мимовільністю пам'яті та 

мислення. Одним із ефективних засобів розвитку інтересу до навчального предмета поряд з іншими методами 

та прийомами, які використовуються на уроках, є дидактична гра. 

К.Д. Ушинський з приводу гри писав: «У дидактичній грі формуються всі сторони душі людської, її 

розум, її серце і її воля, і якщо говорять, що ігри прорікають майбутню долю дитини, то це правдиво в 

подвійному розумінні: не тільки у грі виявляються здібності дитини і відносна сила її душі, але й сама гра має 

великий вплив на розвиток дитячих здібностей і нахилів, а одночасно і на її майбутню долю». 

При вивченні англійської мови особливих умов потребує початкова ланка. Адже період переходу 

провідної діяльності від ігрової до навчальної є дуже чутливим у молодших школярів. Тому важливо 

мотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного 

спілкування, викликати в них позитивне ставлення до предмета. Навчання лексиці займає чи не найважливіше 

місце у викладанні англійської мови на початковому етапі, тому вчитель повинен сприяти виникненню в учнів 

бажання вивчати іноземну мову , а також підбирати ті методи, форми, засоби, технології та принципи навчання, 

які б задовольнили вимоги, що висуває початкова школа. 

Проблема впровадження гри на уроках англійської мови в початковій школі є актуальною, адже ми 

маємо зацікавити молодшого школяра вивченням іноземної мови, мотивувати необхідність і значущість 

володіння нею, сприяти підвищенню рівня освіченості, розвитку творчих здібностей та здатності до комунікації 

в умовах, які постають перед дитиною. 

У сучасній методиці викладання іноземної мови проблема впровадження гри на уроках іноземної мови 

у початковій школі набула значного поширення в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. Основною 

думкою авторів є те, що школа повинна підготувати своїх учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, 

навчити здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Звідси 

потреба в широкому використанні інтерактивних форм навчання та ігрових методів, які наближують учнів до 

умов реального спілкування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання приділяли увагу відомі 

педагоги та мовознавці: Бібік Н.М., Мицик, О.М., Амонашвілі Ш.О., Шкваріна, Т.М., тощо. 

Мета статті – з’ясувати важливість впровадження гри у процесі навчання іншомовної лексики на 

уроках англійської мови як умови розвитку творчих здібностей молодших школярів, їх самореалізації. 

Виклад основного матеріалу. Початковий етап навчання англійської мови надзвичайно важливий у 

всьому навчальному курсі, так як він припадає на період навчання, під час якого формуються основи 

іншомовної комунікативної компетенції, потрібні для подальшого їх розвитку й удосконалення. В цей час 

відбувається становлення фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, 

говоріння, читання й письма в межах програмних вимог. 

 Іншими проблемами, які постають перед вчителем англійської мови є те, як мотивувати учнів до 

навчання та утримати їх увагу на предметі вивчення тобто як організувати подачу та опрацювання матеріалу 

так, щоб він зберігся у пам’яті учнів на максимально тривалий час, як обрати необхідні методи, засоби 

навчання. Ефективним вирішенням цих питань при навчанні лексики є використання гри. 

 Гра – це природний вид діяльності, притаманний дитині. Її цікавість до ігор, старанність, з якою вона 

бере участь у них, дозволили психологам вважати дитячі ігри серйозним заняттям. У процесі гри учень 

формується як суб’єкт діяльності. Гра як організована в класі дія викликає напруження емоцій і розумових 

зусиль учасників та передбачає прийняття ними швидкого рішення, миттєвої реакції: що сказати?, як вчинити?. 

Пошук відповідей на ці запитання загострює розумові здібності, розвиває кмітливість. Знання, отримані в 

результаті певного зусилля (розумового чи фізичного), більш стійкі, ніж отримані в готовому вигляді. 

На уроці вчителі мають справу з особливим видом ігор – навчальними іграми. Вони відрізняються від 

розважальних тим, що мають певну методичну мету. Для учнів така гра залишається розвагою, навчальному 

аспекту ж надається другорядна роль. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра – це насамперед передача знань. 

Однак, педагогу в жодному разі не слід показувати учням, що його більше цікавить її навчальна сторона. 

Учитель повинен сміятися, радіти й гратися разом з учнями, інакше гра перетвориться у звичайну вправу. 

Якщо без ігрових дій закріплення в пам’яті дитини іноземної лексики відбувається неефективно і 

вимагає надмірного розумового напруження, то гра на заняттях з англійської мови як один із прийомів 

навчання, має бути цікавою, не складною і жвавою, сприяти накопиченню нового матеріалу і закріпленню 

раніше набутих знань. 

Однак не кожна гра підходить для цих цілей. Тому вибір потрібної гри – одне з першочергових завдань 

вчителя англійської мови у початковій школі. Відібрані для заняття ігри відрізняються від звичайних 

навчальних ігор тим, що фактор уяви, фантазія дитини, вигадані ситуації відходять немов би на задній план, а 

домінантними стають спостереження і увага. Враховуючи специфіку гри в процесі навчання дітей іноземної 

мови, вчитель керує ходом гри і контролює його. 
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 Аналіз проблеми впровадження гри на уроках англійської мови дозволяє сформувати ряд підходів до 

кваліфікації ігор. Існує певна кваліфікація, яка відображає всі характеристики гри і представляє її як 

ефективний метод навчання на уроці англійської мови. Отже, є наступні різновиди ігор: 

1) за функціями: 

• навчальні – сприяють розвитку загально навчальних умінь і навичок           (таких, як пам'ять, увага, 

сприйняття інформації різної модальності), розвитку навичок володіння рідною й іноземною мовами; 

• виховні – моделюють поведінку в ігрових моделях життєвих ситуацій; 

              • розважальні – створюють сприятливу атмосферу на заняттях, перетворюючи урок на захоплюючу 

подорож; 

• навчально-виховні – сприяють оволодінню іноземною мовою, враховуючи аспект виховання; 

• комунікативні – об’єднують учнів у єдиний колектив, допомагають встановленню емоційних 

контактів, сприяють формуванню навичок й умінь спілкування. 

2) за психічним впливом: 

• релаксаційні – знімають емоційне напруження, викликане навантаженням на нервову систему під час 

навчання; 

• стимулюючі – симулюють процеси мислення, запам’ятовування, відтворення дійсності; 

• спрямовуючі – спонукають дитину до дій на уроці. 

3) за використанням матеріалу: 

• лексичні – спрямовані на засвоєння лексичних одиниць, враховуючи їх особливості; 

• фонетичні – спрямовані на оволодіння специфікою вимови звуків англійської мови та інтонацією; 

• граматичні – спрямовані на оволодіння граматикою іноземної мови. 

Метою лексичних ігор є повторення лексики з будь-якої теми, удосконалення орфографічних навичок. 

Ці ігри слідом за граматичними продовжують будувати фундамент мови, тому що оволодіння лексичним і 

граматичним матеріалом створює можливість для переходу до активної мови учнів. 

Такі ігри переслідують наступні цілі: 

− познайомити учнів із новою лексикою та зі сполучуваністю слів; 

− тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природних умов; 

− активізувати мовленнєво-мисленнєву діяльність учнів; 

− розвивати мовну реакцію учнів. 

 Ігри доцільно проводити не тільки після повного засвоєння молодшими школярами навчального 

матеріалу теми, але й на певних етапах його вивчення. Під час пояснення нового матеріалу гра може допомогти 

вчителеві розв’язати два важливі взаємозалежні завдання – зацікавити учнів новою темою і зробити зміст теми 

зрозумілим. Наприклад, демонстрація вчителем тематичних малюнків, предметів може слугувати для 

семантизації нової лексики. На уроці англійської мови в початковій школі можна використати гру в асоціації. 

Учитель пропонує вивчити якесь слово і просить назвати учнів, із чим воно в них асоціюється (для прикладу: 

dog – собака – ДОГ (порода собак), ball – м'яч – футБОЛ, волейБОЛ, баскетБОЛ, mirror – дзеркало – 

приМІРяти). 

Для закріплення матеріалу ігрові технології також є досить ефективними. Молодші школярі 

відпрацьовують навички під час гри особливо охоче й результативно, саме тоді вони задіють різні види 

запам’ятовування, моторну пам'ять. Наприклад, для відпрацювання або повторення вивченої лексики на уроці в 

початковій школі ефективними є наступні лексичні ігри, які пропонує О. Мицик: 

− «Четвертий зайвий» (викресли «зайве» слово: pencil, book, balloon, pen); 

− «Що зникло» (впиши літеру, що зникла: gre_n, bl_e, or_nge); 

− «Лото» (учням пропонують картку з 12 надрукованими словами. Кожна команда отримує коробку з 

ґудзиками. На екрані з’являється зображення. Ті, у кого є таке слово, накривають його ґудзиком. Перемагає той, 

хто заповнює 4 квадрати (по вертикалі, по горизонталі, або по діагоналі). 

      − «Виправ учителя» (учитель, указуючи на частини тіла, одяг, кольори тощо, навмисне помиляється, учні 

називають правильне слово). Гра також є корисною на етапі контролю засвоєння знань. 

Використання ігор під час перевірки знання учнями лексичних одиниць дозволяє більш творчо 

підходити до оцінювання, а також залучати до роботи всіх учнів класу. 

Рольова гра «Театрали» («Theatre-goers») 

Завдання першому партнеру : Ти – Мальвіна. Любиш театр. Скажи, в якому театрі ти була вчора. 

Завдання другому партнеру : Ти – Буратіно. Скажи, в якому театрі ти побував на минулому тижні. 

I went to the Opera and Ballet Theatre and I went to the Dolls Theatre 

Yesterday. Last week. 

Рольова гра «Інтерв’ю» («Interview») 

Завдання першому партнеру. Ти – журналіст газети . Після спектаклю поговори з театральним 

критиком, з’ясуй, чи сподобалася йому вистава. 

Завдання другому учаснику. Ти – відомий театральний критик. Вистава тобі не дуже сподобалася. 

Did you enjoy the ballet “Swan Lake” Not very much. I did not like the dance by Tchaikovsky. 

Досить часто в роботі з учнями використовую  фонетичні ігри. Ось деякі з них. 
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− «Перевір себе» - учням пропонують тему (school, animals, clothes, weather, character and appearance), 

на яку упродовж 1,5 – 2 хв. вони повинні написати якомога більше слів. Учні по черзі зачитують слова. Якщо 

слово повторюється, то його викреслюють. Перемагає той, у кого залишиться більше слів. 

Ігри при навчанні лексики на уроках англійської мови можуть бути дуже корисними, але вони повинні 

враховувати цілий ряд вимог:   

• бути економними за часом і спрямованими на вирішення певних навчальних завдань; 

• знімати напругу уроку й стимулювати активність учнів; 

• залишати навчальний ефект на другому, часто неусвідомлюваному плані, а на першому, видимому 

місці завжди реалізовувати ігровий момент; 

• бути «керованими», не збивати заданий ритм навчальної роботи на уроці й не допускати ситуації, 

коли гра виходить з-під контролю; 

• не залишати жодного учасника пасивним або байдужим. 

Впровадження ігор при навчанні іншомовної лексики важливо проводити систематично й 

цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи та 

урізноманітнюючи їх. Щоб ігрова діяльність на уроці в початковій школі проходила ефективно й давала бажані 

результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 

− готовність учнів до участі в грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її 

мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі в грі); 

− забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом; 

− чітка постановка завдання гри; 

− складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати 

всю гру й різні її варіанти; 

− дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати. 

Висновок. Основне завдання вчителя англійської мови у початковій школі – організувати навчання 

так, щоб створити найсприятливіші умови для вияву та розвитку учнями своїх здібностей у процесі вивчення 

лексики. А це можливо при постійному систематичному залученні учнів молодшого шкільного віку до творчої 

діяльності, а саме – використання гри, яка є важливим видом пізнання світу. У процесі гри в учнів розвивається 

спостережливість, самодіяльність, активність, творчість. Ігрові прийоми виконують безліч функцій у процесі 

розвитку молодшого школяра, полегшують навчальний процес, допомагають засвоїти лексичний матеріал і 

ненав’язливо розвивають комунікативну компетенцію. 

Перспективи подальших розвідок.  Надалі  плануємо дослідити    питання    впровадження    

сучасних    інновацій, враховуючи той факт, що ігри на уроках іноземної мови сприяють передачі накопиченого 

досвіду, одержанню нових знань з іноземної мови, правильній оцінці вчинків, розвитку  іншомовних  навичок  

спілкування,  сприйняття, пам’яті,  мислення, уяви,   емоцій,   виховання   колективізму,   активності,   

дисциплінованості та спостережливості. 
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The article deals with using a game as a method of learning foreign language vocabulary at primary school is. 

One of the most effective way in solution this problem is implementation of a game during the studying in primary 

school which promotes children’s better intellectual development, improves their thinking, attention, creativity and 

provides studying in cooperation. By using games we have possibility to avoid of pupils’ overloading, to learn language 

material in conditions which is the closest to the natural ones to activate junior pupils work. 

Key words:  game, gaming methods of teaching, junior pupils, English language, creativity. 

 

УДК 378.6:373.31                                                                                                        Л.І. ІВАНОВА, О.В. ХАЄЦЬКА  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ФОРМУВАННЯМ 

САМОСТІЙНОГО ЧИТАЧА У СИСТЕМІ КЛАСНОГО ТА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ 

 

У статті проаналізовано особливості  організації педагогічного керівництва формуванням 

самостійного читача у системі класного та позакласного читання.; розкрито взаємозв’язки класного та 

позакласного читання як одного з важливих засобів організації педагогічного керівництва читацькою 

діяльністю молодших школярів..  

 Ключові слова: читацька діяльність, читацька самостійність, самостійний читач, 

взаємозв’язки класного та позакласного читання. 

 

Аналіз останніх досліджень. Понад тридцять років видатні педагоги, вчені України працюють над 

проблемами поліпшення уроків позакласного читання,  розробляють методичні рекомендації до підготовки 

проведення уроків позакласного читання та їх проведення, розробляють тематику занять, так як позакласне 

читання - це засіб керівництва самостійним читанням. Воно слугує чудовим засобом виховання, розвиває 

бажання учнів вчитись, багато знати та вміти, прищеплювати любов до своєї рідної країни, до Батьківщини, 

виховує патріотизм та гуманізм, формує соціальне та громадське самопізнання молодших школярів. Також в 

останні роки окремі аспекти проблеми формування школярів-читачів знайшли своє вирішення в наукових 

працях вітчизняних вчених-педагогів Джежелей О.В., Іванової Л.І., Савченко О.Я., Свєтловської Н.М. 

Педагоги різних напрямів Т.Бугайко, В.Неділько, В.Острогорський, О.Савченко,  В.Скрипченко, та 

інші.ввисловдювали думку про необхідність тісного звязку класних і позакласних занять. Звязок цей може 

здійснюватися і безпосередньо, і опосередковано. Сама наявність цього зв’язку у початковій школі цілком 

природна вже тому, що проведення уроку позакласного читання пов’язано з уроками класного читання. У 

процесі планування того чи іншого уроку з позакласного читання слід враховувати, що він має допомагати 

засвоєнню літературного матеріалу, який вивчається на уроках читання, і розширювати кругозір школярів. 

Отже, поглиблення знань щодо класного читання може здійснюватися за рахунок позакласного 

Метою написання статті є з’ясувати логіку проведення уроків позакласного читання у початкових 

класах відповідно до поетапності  процесу формування читацької самостійності молодшого школяра та 

опрацювання методичних рекомендацій до проведення усіх етапів дидактичних структур у кожному класі; 

розкрити особливості взаємозв’язку класного та позакласного читання як одного з важливих засобів 

організації педагогічного керівництва формуванням самостійного читач; показати вплив  такої 

взаємопов’язаної системи  на підвищення рівня читацьких умінь учнів. 

Виклад основного матеріалу. На уроках позакласного читання як складової частини навчального 

предмета початкової ланки  “Літературне читання ”, розширюються, поглиблюються знання, здобуті під час 

класного читання. Програма позакласного читання має реалізовуватись через провідні методики опанування 

літературою і дитячими книжками: читання-розгляд з цільовою метою  на довідково-інформаційний аппарат 

книжки та її художньо-графічне оформлення; виразне читання вчителем твору без будь-якої додаткової 

пояснювальної роботи і читання учнями на основі наслідування; пояснювальне читання на опанування тексту 

частинами за питаннями; літературне читання з елементами літературного аналізу; виховне читання з вільною 

бесідою морально-етичного плану; метод творчого читання з цільовим спрямуванням на творче втілення 

прочитаного[1]. 

 Тому, методика читацької підготовки  (за класами) визначається залежно від основних завданнь і 

умов навчання,  рівня загальної готовності  учня до навчання, ступеня оволодіння технікою читання, уміння 

слухати, сприймати і відтворювати прочитаний твір у своїй уяві, знання дитячих книг. Система формування 

дитини-читача молодшого шкільного віку складається з трьох етапів (підготовчого, початкового та 

основного), які відрізняються один від одного структурою, навчальним матеріалом, способом застосування 

основного методу навчання - методу читання-розглядання. Це зумовлено тим, що від етану до етапу 

вдосконалюється читацька підготовка молодших школярів: зростає рівень техніки читання, відпрацьовуються 

вміння опрацьовувати тексти художніх та пізнавальних творів. Нарешті, читач молодшого шкільного віку 

опановує книгу як інструмент для читання, у нього формуються мотиви звернення до неї, удосконалюються 

навички читацьких компетенцій, ускладнюється літературний  матеріал, читання-розгляд поступово 

перетворюється на напівсамостійне читання, а згодом і на самостійне. 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2018. Наукові записки РДГУ. 

170 

ЗМІСТ 

 

Ясногурська Л.М., Погонюк Н.А. Класифікація українських та англійських фразеологізмів із 

концептом «Щастя – Нещастя» ………………………………………………………………………………. 

3 

Ясногурська Л.М. Структурно-семантичні особливості репрезентації концепту «Love» в сучасній 

англійській мові……………………………………………………………………………………………… 

 

7 

Мороз Л.В., Мороз Н.М. Концептуалізація «Ненависті» в українській та американській мовних 

свідомостях…………………………………………………………………………………………………….. 

 

13 

Ясногурська Л.М. «Кохання» як лінгвокультурний концепт в сучасній англійській мові……………….. 18 

Мороз Л.В. До питання художньої обʼєктивації рольової лірики………………………………………….. 22 

Мороз Л.В. Теоретичні аспекти рольової лірики …………………………………………………………… 23 

Романюк С.К., Захожа А.Ю. Вивчення англійської мови в рамках нової української 

школи…………………………………………………………………………………………………………… 

 

26 

Дуброва А.С., Чорнобай І.А.  Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх  вихователів з 

правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний 

підхід……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

29 

Данілова Н.Р., Миронець І.В. Особливості вивчення англійської мови у закладах дошкільної освіти… 31 

Мороз Л.В., Деркач Т.В. Початковий етап вивчення німецької мови в умовах нової української школи: 

компетентнісний підхід………………………………………………………………………………. 

33 

Василькевич С.С., Денейчук М.О. Особливості інклюзивного навчання в країнах Європи та України...  35 

Павелків К.М., Господариско А.А. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного 

спілкування …………………………………………………………………………………………………… 

 

37 

Ясногурська Л.М., Шеремет М.С. Важливість вивчення англійської мови дітьми дошкільного 

віку……………………………………………………………………………………………………………… 

 

41 

Лук’яник Л.В., Ткачик А.Ф. Народознавчий підхід у навчанні та вихованні учнів початкових класів на 

уроках читання ……………………………………………………………………………………………... 

 

43 

Іванова Л.І., Ткач Т.В. Реалізція літературознавчого принципу на уроках літературного  читання …... 45 

Лук’яник Л.В., Чуприк А.В. Теоретико-практичні основи формування діамонологічної компетенції 

учнів початкових класів ………………………………………………………………………………………. 

 

48 

Павелків К.М., Сахарчук І.В. Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного 

віку……………………………………………………………………………………………………………… 

 

50 

Юркевич Ж.В. Використання  прислів’їв  і  приказок  на  уроках англійської мови  у  школі………….. 53 

Павелків К.М., Лавренюк В.М. Актуальність вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку…… 57 

Іванова Л.І., Захожа А.Ю. Робота з дитячою книгою в умовах організації освітнього простору нової 

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

 

60 

Ковалюк В.В., Антонюк О.В. Специфіка використання евристичних методів навчання молодших 

школярів у процесі вивчення англійської мови……………………………………………………………… 

 

63 

Лук’яник Л.В., Тукурєєва Т.В. Інтегроване навчання у змісті початкової освіти ………………………... 65 

Ткачук О.С., Нечипорчук В.І. Інтеграція навчальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва в 

початкових класах ……………………………………………………………………………………………. 

67 

Романюк С.К., Хаєцька О.В. Інноваційні технології  у вивченні англійської мови у початковій школі  71 

Ясногурська Л.М., Ничипорук М.А. Впровадження гри у процесі навчання іншомовної лексики у 

початковій школі ……………………………………………………………………………………………… 

 

74 

Іванова Л.І., Хаєцька О.В. Особливості організації педагогічного керівництва формуванням 

самостійного читача у системі класного та позакласного читання ………………………………………. 

 

77 

Данілова Н.Р., Губеня А.О. Вплив дидактичних ігор з англійської мови на розвиток інтелекту 

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

 

81 

Романюк С.К., Долід Т.Г. Використання lego-технології під час уроків англійської мови в освітньому 

просторі початкової школи…………………………………………………………………………………… 

85 

Романюк С.К., Басюк Ю.С. Використання комп'ютерних ігор для вивчення англійської мови в ЗДО ... 87 

Ковалюк В.В., Жовнір А.О. Використання ігрового методу на заняттях англійської мови у закладі 

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

 

90 

Мороз Л.В., Мулик Д.В. Методи навчання дітей дошкільного віку іноземної мови ……………………. 92 

Романюк С.К., Кирушок В.А. Казка та її роль на уроках англійської мови в початкових класах ……… 97 

Іванова Л.І., Шевчук М.М. Дидактична гра як дієвий метод організаціїї  літературознавчої діяльності 

молодших школярів на уроках літературного читання ……………………………………… 

 

   99 

Ясногурська Л.М., Гачкевич О.В. Кейс-метод на заняттях з іноземної мови за професійним 

спрямуванням у процесі навчання студентів немовних спеціальностей у ВНЗ ………………………….. 

102 

Іванова Л.І., Крук Н.В. Особливості прииродознавчого компонента у змісті  чинних навчальних 

програм ………………………………………………………………………………………………………… 

 

104 

Павелків К.М., Самчук О.Л. Розвиток мовленнєвої англомовної активності дітей дошкільного віку 

засобами гри ………………………………………………………………………………………………….. 

 

107 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2018. Наукові записки РДГУ. 

171 

Лук’яник Л.В., Кардач А.П. Теоретичні основи опрацювання народознавчих текстів на уроках 

читання ………………………………………………………………………………………………………… 

 

111 

Ясногурська Л.М., Кондюк І.Р. Використання музики на заняттях з англійської мови в закладах  

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

 

113 

Ковалюк В.В., Почтарук О.О. Значення сюжетно-рольової гри на заняттях з іноземної мови ……….. 116 

Ясногурська Л.М.,  Кононюк В.В. Абревіатури сучасної англійської мови як складова молодіжного 

інтернет-сленгу………………………………………………………………………………………………… 

 

118 

Лук’яник Л.В., Бармак А.М. Виразне читання як навчально-методична проблема …………………….. 120 

Трофімчук В.М., Дмитроца М.Г. Засоби навчання іноземних мов у почат¬ковій школі ……………… 122 

Дуброва А.С., Котирло М.М. Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічних 

спеціальностей закладів вищої освіти ……………………………………………………………………….. 

 

125 

Денисюк Л.В., Ливицький Б.О. Особливості вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку з 

мовленнєвими порушеннями ………………………………………………………………………………… 

 

129 

Романюк С.К., Проценко Н.Ю. Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської 

мови…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

132 

Шадюк О.І., Мусійчук Т.А. Педагогічні умови духовно-морального виховання дітей дошкільного віку 

на заняттях з англійської мови 

 

135 

Ковалюк В.В., Танадинка М.Є. Особливості використання музичних римівок у процесі вивчення 

англійської мови дітьми дошкільного віку ………………………………………………………………….. 

 

137 

Ясногурська Л.М., Гром’як Л.Т. Іноземна мова з раннього дитинства: вимога часу чи необхідність …. 140 

Денисюк Л.В., Ковлєва Д.В. Прості способи покращити розмовну англійську і подолати мовний 

бар’єр……………………………………………………………………………………………………………. 

 

142 

Трофімчук В.М., Корецька Т.С. 8 порад, як вчити англійську мову за допомогою музики …………….. 144 

Трофімчук В.М., Почтарук Ю.О. Значення вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку …… 147 

Лук’яник Л.В., Конончук Ю.О. Система роботи над засвоєнням учнями початкових класів 

граматичного поняття «Прикметник» ………………………………………………………………………. 

 

150 

Лук’яник Л.В., Мись К.Ю. Вивчення частин мови в початковій школі на засадах компетентнісного 

підходу………………………………………………………………………………………………………….. 

 

152 

Михальчук Н.О., Івашкевич Е.Е. Art translation and the category of expressivness in this estetic 

paradigm…………………………………………………………………………………………………………. 

 

154 

Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Сognitive psychology and the concept of social intelligence ……………….. 158 

Сіранчук Н.М., Скопа Н.М. Формування географічної компетентності учнів під час вивчення курсу 

«природознавство» в учнів початкових класів……………………………………………………………….. 

 

164 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ………………………………………………………………………………... 167 

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………………………………… 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наукове видання 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Збірник наукових праць 

 

Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету 

 

 

 
Заснований у 2009 р. 

 

 

 

Відповідальний редактор збірника Петрівський Я.Б. 

Відповідальний за підготовку збірника до видання Мороз Л.В. 

Технічний редактор Ковалюк В.В. 

Комп’ютерна верстка Ковалюк В.В., Краля І.В, Ясногурська Л.М. 

 

 

 

Підписано до друку 27.11.2018 р. 

Формат 60х84 1/8. Папір офсетний № 1. Гарнітура Times New Roman. Друк різографічний. 

Ум. друк. арк. 24,02. Обл. вид. арк. 17,39 Замовлення №       Наклад 120. 

 

Адреса редакції: 33028 м. Рівне, вул. Пластова, 31 

Рівненський державний гуманітарний університет. 

 

 

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі 

Рівненського державного гуманітарного університету 

33028 м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, тел. 26-48-83 
 
 
А – 43   Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник 

наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — 
Рівне: РДГУ, 2018. — 172 с. 

 
 

ІSBN 966 — 7281 — 09 — 03. 
 
 

 Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, 

філології, теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем 

спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів 

та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
 

                                                                                                   УДК: 81’243  
                                                                                                                                     ББК 81.2 


	Збірник наукових праць
	ББК 81.2
	А - 43
	УДК: 81. 243
	Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць.

	ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
	Збірник наукових праць
	Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету
	А – 43   Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2018. — 172 с.
	УДК: 81’243
	ББК 81.2
	ПАМ’ЯТКА АВТОРОВІ




