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Повноцінними є тільки ті знання, які 
дитина здобула власною     активністю. 
                                   Йоганн Песталоцці 

У глобалізованому світі постійно зростає важливість розуміння іноземних 

мов і здатність спілкування ними, оскільки мови збагачують суспільство й 

особистість, сприяють взаєморозумінню, економічному й культурному 

розвитку. Тому в розвинутих країнах відбувається трансформація поглядів на 

вивчення й викладання іноземних мов з метою забезпечення молоді 

необхідними вміннями користуватися іноземними мовами в міжнародному 

бізнес середовищі, на ринку праці та під час подорожування, можливостями 

вивчення мов протягом життя як умови подолання бар’єрів між націями.  

Сьогодні в українських навчальних закладах, вчителі і громадськість 

виявляють готовність до сприйняття таких ініціатив, як інтеграція в 

багатокультурне європейське та світове співтовариство. Міжкультурне 

спілкування поступово стає невід’ємною частиною повсякдення. Здатність 

вести міжкультурний діалог та висока комунікативна компетенція українських 

учнів забезпечать високий міжнародний імідж України та авторитет її громадян 

у міжнародному суспільстві.  

Тому слова А.Дістервега «… Учитель повинен свідомо йти в ногу із 

сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній» є моїм 

педагогічним кредо.  

Актуальність науково-методичної проблеми «Формування в учнів 

комунікативної компетенції на уроках англійської мови шляхом впровадження 

інтерактивних технології навчання» яку я обрала для опрацювання, зумовлена 

масштабними завданнями, поставленими на міжнародному і державному 

рівнях, необхідністю прийняття інших культур, усвідомлення культурних 

розбіжностей.  

Під інноваціями у навчанні розуміють процес створення й поширення 

нових засобів (нововведень) для роз’яснення тих педагогічних проблем, які досі 

розв’язувалися по-іншому. Я вважаю, що кожен учитель повинен творчо 

підійти до їх пошуку і розв’язання.  



Тому що іноземна мова – це не просто навчальний предмет. На відміну від 

інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед 

людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя, дає змогу 

зрозуміти іншу ментальність. Інтеграція України у світову спільноту потребує 

досконалого володіння іноземними мовами. Без таких знань прилучитися до 

міжнародного співробітництва буде неможливо. Тому оволодіння іноземними 

мовами  визначене як один з пріоритетних напрямів реформування середньої 

освіти. 

Методичним змістом сучасного уроку іноземної мови має бути 

комунікативність. Сутність комунікативного навчання полягає у підготовці 

учня до участі в іншомовному спілкуванні в умовах іншомовного спілкування, 

створених у класі. 

Але зараз існує тенденція зниження інтересу учнів до навчальної 

діяльності. Тому навчити дітей спілкуватися іноземною мовою, 

використовуючи застарілі, нецікаві для учнів форми навчання, майже 

неможливо. А в умовах модернізації освітньої галузі в Україні змінилися 

вимоги та потреби людини. 

Тож бачимо, що теперішнє суспільство вимагає від людини: 

 певних умінь, які можна застосовувати за будь-яких обставин; 

 уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів; 

 не вузьких знань, а загального підходу до вирішення питань; 

 комунікабельності – уміння працювати у злагоді з іншими і спільно 

доходити мети. 

Саме тому ми усвідомили необхідність застосування під час викладання 

іноземної мови таких інтерактивних форм і методів, які б збуджували творчість 

учнів, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, залучали 

позашкільні інтереси і захоплення дітей до навчального процесу. Вони справді 

відрізняються від звичних технологій навчання і метою, в якій переважає 

орієнтація на розвиток здібностей, інтересів, нахилів учнів, їхніх специфічних 

умінь, на отримання певних знань.  

У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають 

комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від 

конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. 

Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими 

дефіцитом інформації, вибором та реакцією. Найважливішою характеристикою 

комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, 

які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія учнів 

інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в 

найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. 



З самого початку учні оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої 

діяльності на понад фразовому і текстовому рівнях при обмеженому 

використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки правильність, але й 

швидкість усного мовлення та читання.  

У рамках навчання мовлення за комунікативною методикою широко 

використовуються опори різних видів: змістові та смислові, словесні й 

зображальні, що допомагають керувати змістом висловлювання (текс, 

мікротекст, план, логіко-синтаксична схема), а також засвоювати граматичний 

матеріал; мовні ігри, що дають змогу спілкуватися в різних соціальних 

контекстах та в різних ролях.  

 

Основні принципи комунікативності 

 

 Відомий теоретик комунікативної методики Й.І. Пассов виділив п’ять 

принципів комунікативності, яких слід дотримуватися у навчанні спілкування 

іноземною мовою. 

Перший принцип – мовленнєво-мисленнєвої активності – передбачає 

мовленнєву спрямованість навчання й означає використання для формування 

мовленнєвих умінь і навичок умовно-мовленнєвих, а не мовних вправ. 

Мовленнєва спрямованість навчального процесу можлива лише за 

наявності когнітивної (розумової) активності учнів, яка характеризує їхню 

діяльність. Отже, проблема зводиться до організації мовленнєвого (а не просто 

навчального) партнерства в навчальному спілкуванні, а мовленнєве 

партнерство залежить значною мірою від комунікативної поведінки вчителя та 

зумовлене діяльнисним характером спілкування. 

Мовленнєво-мисленнєва активність учнів – серцевина комунікативного 

процесу навчання. Постійне практичне використання мови робить навчання 

привабливим для учнів, бо узгоджується із кінцевою метою, а отже, забезпечує 

оволодіння мовленням як засобом спілкування. 

Другий принцип – індивідуалізації – означає врахування всіх 

особливостей учня як індивідуальності. Своє ставлення до оточення людина 

виражає в мовленні. А оскільки ставлення до оточення завжди індивідуальне, 

то і мовлення індивідуальне, особистісне.  

Третій принцип комунікативного підходу – принцип 

функціональності. Він означає, що будь-яка мовна одиниця виконує в процесі 

комунікації певні мовленнєві функції. 

Обов’язковим для комунікативного підходу є ситуативність 

навчання. Якщо не дотримуватися принципу ситуативності у навчанні 

іноземної мови, то ситуативний характер дії навички не буде зафіксований у 



мозку і перенесення не відбудеться. Саме з цієї причини безліч вивчених слів і 

за автоматизованих граматичних структур залишається невживаною, коли учні 

намагаються підтримати розмову іноземною мовою. Ситуативність здатна 

відтворювати комунікативну реальність і таким чином збуджувати інтерес 

учнів реальністю спілкування.  

Процес спілкування характеризується, як відомо, постійною зміною 

предмета розмови, обставин, умов, задач тощо. Щоб бути адекватним тій або 

іншій ситуації, той, хто говорить, повинен це врахувати. Не підлягає сумніву, 

що підготувати учня до евристичності спілкування можливо тільки через 

розвиток у нього здібності до адекватного реагування. 

Ось чому п’ятий принцип навчання мови як засобу спілкування – 

принцип новизни. Новизна забезпечує розвиток мовленнєвого уміння, зокрема 

його динамічності, здібності перефразувати, механізму комбінування, 

ініціативності висловлювання, темпу мови й особливо розвиток стратегії і 

тактики комуніканта.  

Що дає вчителю знання принципів комунікативності? Воно дає йому ключ 

до розуміння організації комунікативно орієнтованого навчання на уроках 

іноземної мови. 

Інтелектуальна гра в навчальній роботі 

 

Ефективність мовленнєвої діяльності учнів іноземною мовою багато в 

чому визначається наявністю в них інтересу до вивчення іноземної мови. 

Підвищити цей інтерес можна через використання в навчальній роботі 

мовленнєвої інтелектуальної гри – змагання, що значно збільшує практичний, 

освітній та розвиваючий потенціал.  

Саме в такій грі створюються умови для інтелектуального та емоційного 

самоствердження учнів, а також забезпечується можливість використання мови 

як засобу спілкування та творчого використання своєчасного матеріалу. До 

структури гри входять завдання, що вимагають колективних обговорень, 

базуються на вмінні уважно слухати й осмислювати інформацію, 

аргументовано й розгорнуто висловлювати свою думку, а також індивідуальні 

конкурси. 

Після проведення гри проводиться її аналіз: що нового й цікавого 

дізнались учні, які питання були найбільш складними, які мовні проблеми 

виникали, над чим ще потрібно попрацювати на уроках, щоб краще 

спілкуватись англійською мовою. 

Отже, мовленнєві інтелектуальні ігри сприяють підвищенню рівня 

засвоєння учнями мови. 



Усім відомо, що вибір лексики зумовлюється тематичним принципом. 

Після введення та закріплення нових слів і виразів необхідно активізувати їх у 

мовленнєвій діяльності. 

Активізацію лексики я проводжу за допомогою таких вправ:  

 answer the following questions; 

 translate the sentences; 

 make up sentences using the new words. 

Часто використовую вправи типу: сomplete the sentences. 

Засвоєнню лексики допомагають комунікативно-ігрові прийоми, які я 

використовую доволі часто. 

Пропоную Вашій увазі деякі з них. 

 

Гра «Країни, столиці, мови та люди, які живуть в цих країнах?» 

Мета гри – активізувати знання учнів з країнознавчих тем.  

Ведучий називає країну, наприклад: “Great Britain”. Учень, до якого він 

звернувся, говорить: “Great Britain is a country. The capital of Great Britain is 

London. The people leaving in GB are called Britons. The main language spoken in 

GB is English”. Наступному учневі ведучий говорить: “France” etc.   

 

Гра «Крок-слово» 

Ця рухлива гра призначена для закріплення лексичних одиниць. 

Для її проведення знадобиться вільний простір в класі, а також картки зі 

словами. Вчитель розкладає на столі картки лицем вниз. На них написано: 

nature, fruit, vegetables, professions, school subjects…  

Один з учасників витягає картку і починає робити кроки називаючи, 

наприклад, назви овочів, якщо йому дісталася ця картка. Темп він вибирає сам, 

але неодмінно умовою є те, що він не має права зупинятися. Якщо запас слів 

гравця вичерпався, а хтось інший знає ще якісь слова, він може спробувати 

зробити більше кроків. Перемагає той, хто зробив найбільше кроків і назвав 

найбільше слів. Далі гра продовжується вже з іншою карткою.  

Можливий і такий варіант цієї гри, при якому до ключового слова, 

наприклад «Nature», слід на кожний крок називати слова, пов’язані з ним на 

змістом.  

 

Гра «Двадцять питань» 

Мета гри – тренувати учнів у формуванні загальних запитань. 

Учитель загадує іменних, а учні повинні відгадати загадане слово. 

Дозволяється задавати тільки загальні запитання.  

Наприклад: 



Is it a thing? – No, it is not. 

Is it a vegetable? – No, it is not. 

Can we eat it? – Yes, we can. 

Is it sweet? – No, it is not. 

Is  it sour? - Yes, it is. 

Is it yellow? – Yes, it is. 

Is it a lemon? – Yes, it is. 

 

 

Гра «Що це?» 

Ця гра проводиться при вивченні та закріпленні лексики, а також сприяє 

розвитку навичок усного мовлення. 

Вчитель заздалегідь готує картки, на яких записане ключове слово, а також 

кілька слів, що необхідно використати при поясненні даного слова. Учень має 

пояснити значення даного слова, не називаючи його, а інші учні повинні 

сказати, що це за слово. 

Наприклад:  

Masterpiece  

 a picture 

 the best work 

 high quality 

 artist 

Можливий варіант відповіді: 

It is a picture, statue etc that is of extremely high quality. 

It is the best work of a particular artist. 

          Many people regard this painting as Raphael's …. 

 

Велику увагу на своїх уроках приділяю інтерактивним та проектним 

технологіям. Адже, саме ці технології  ефективно сприяють формуванню 

комунікативних навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери 

співробітництва, взаємодії і дають можливість педагогу стати справжнім 

лідером учнівського колективу. Завдяки таким сучасним технологіям учні 

вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані 

рішення, а отже, відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. 

При цьому учень і вчитель – рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють 

свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого. 

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у 

парах і мікрогрупах.  



Щоб сформувати в учнів комунікативні навички в умовах модернізації 

освітньої галузі в Україні, педагоги повинні впроваджувати інтерактивні 

технології навчання. 

А для цього вчителі мають дотримуватися таких вимог при проведенні 

сучасного уроку іноземної мови:  

 Атмосфера, в якій проходять уроки, має бути максимально 

привабливою. Слід розставити півколом крісла або парти для учнів, 

а навпроти – крісло вчителя. 

 Намагайтеся, щоб усе в кабінеті було підібрано з естетичним смаком 

і любов’ю. Поміркуйте, як розмістити технічні засоби навчання: 

телевізор, комп’ютер. 

 Подбайте про необхідні, на вашу думку, наочні посібники. 

 Подумайте, яку музику забагнеться учням слухати на уроці. Слід 

врахувати, що музика є одним із засобів підвищення ефективності 

навчального процесу, виховання громадянськості, підвищення 

мотивації під час вивчення іноземної мови. 

 Керуйтеся гаслом: «Частіше посміхайтеся!». Нехай ваша посмішка 

відіб’ється на обличчях ваших учнів! Атмосфера на уроці має бути 

максимально дружньою. 

 Нехай учень буде певною мірою розкутий. Йому не слід вставити 

при промовлянні кожної репліки, він має почуватися вашим 

товаришем, а не супротивником у майбутньому екзаменаційному 

двобої. 

 Нехай час, проведений цікаво та змістовно у вашому кабінеті, 

спонукає учнів приходити до вас просто так, спілкуватися 

іноземною мовою, допомагати вам у роботі (наприклад, готувати 

посібники для кращої організації занять). 

 Наскільки це можливо, утримуйтесь від поганих оцінок. Уникайте 

конфліктних ситуацій, намагайтеся не викликати стресового стану 

учнів. 

 Стежте за тим, щоб у вашому кабінеті завжди було легко дихати. 

Вчитель має бути вимогливим і доброзичливим,енергійним і 

турботливим, володіти аудиторією, а в разі потреби відійти в бік і 

спостерігати, як учні спілкуються, коли в групі починається 

практика у спілкуванні. 

   Не бійтеся заспівати, пожартувати, посміятися! При цьому 

раціонально використовуйте кожну хвилину уроку. 

 Діти повинні чути англійську мову, яка звучить у нормальному 

темпі, і самі говорити якомога більше. 



 Розмовляти мовою, а не про мову! Нехай вплітаються в малюнок 

уроку висловлювання, побажання, пропозиції, твердження, описи 

слайдів, сценок з костюмами і масками, жарти та сміх дітей, 

мовленнєві ігри, розгадування кросвордів, написання детективних 

історій, прогнозів погоди, планування міст майбутнього, розповіді 

про уявні та реальні події. Але нехай не буде місця для двійок нехай 

діяльнісна атмосфера уроку повністю захопить учнів та учителя.  
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