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З ПЕРШОГО КЛАСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

У статті розглядаються особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу, принципи навчання, 

використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Обґрунтовується їх вплив на формування молодшого 

учня як активного суб’єкта процесу учіння.  
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Постановка проблеми. Урок іноземної мо-

ви має свою специфіку, оскільки, на відміну 

від інших предметів, в якості основної мети 

навчання висувається формування комуніка-

тивної компетенції учнів. В даний час метою 

оволодіння іноземною мовою вважається при-

лучення до іншої культури та участь в діалозі 

культур. Ця мета досягається шляхом форму-

вання здатності до міжкультурної комунікації. 

Саме викладання, організоване на основі 

завдань комуніка-тивного характеру, навчання 

іншомовної комунікації, використовуючи всі 

необхідні для цього завдання і прийоми є 

відмінною особливістю уроку іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблему використання сучасних техноло-гій 

у навчанні англійської мови з першого класу 

початкової школи досліджували В. Г. 

Бедерханова, І. Л. Бім, З. П. Горбенко, Г. Л. 

Ільїна, К. С. Лелюшкіна, Л. А. Садвокасова, В. 

В. Сєрікова, І. С. Якиманска та інші.  

Мета статті. Метою нашої статті є 

розглянути методологічні особливості нав-

чання англійської мови з першого класу 

початкової школи. 

 Основні результати дослідження. 

Іншомовна комунікація базується на теорії 

мовної діяльності. Комунікативне навчання 

іноземної мови носить діяльнісний характер, 

оскільки мовне спілкування здійснюється за 

допомогою «мовної діяльності» яка, в свою 

чергу, служить для вирішення завдань 

продуктивної людської діяльності в умовах 

«соціальної взаємодії» людей, які спіл-

куються. Учасники спілкування намагаються 

вирішити реальні і уявні завдання спільної 

діяльності за допомогою іноземної мови.  

Раннє навчання іноземної мови надає учням 

можливість: 

• розуміти на слух мову вчителя, однок-

ласників, основний зміст нескладних текстів з 

опорою на зорову наочність і мовну здогадку; 

• брати участь в діалогічному спілкуван-

ні: вести етикетний діалог і елементарний дво-

сторонній діалог-розпитування в обмеженому 

колі ситуацій повсякденного спілкування; 

• коротко висловлюватися на теми, відіб-

рані для початкової школи, відтворювати на-

пам'ять знайомі римовані твори дитячого 

фольклору; 

• оволодіти технікою читання вголос, чи-

тати про себе навчальні та полегшені автен-

тичні тексти, користуючись при-йомами озна-

йомчого та вивчаючого читання; 

• писати короткі привітання і особисті 

листи (з опорою на зразок) заповнити просту 

анкету про себе; 

• правильно вимовляти і розрізняти на 

слух звуки, слова, словосполучення і речення 

іноземної мови, дотримуватись інтонації 

основних типів речень; 

• оволодіти найбільш уживаною лекси-

кою в рамках тематики початкового етапу, 

освоїти продуктивний лексичний мінімум в 

обсязі не менше 500 лексичних одиниць. Зага-

льний обсяг лексики, включаючи рецептив-
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ний лексичний мінімум, становить не менше 

600 лексичних одиниць; 

• отримати уявлення про основні 

граматичні категорії мови, яка вивчається, 

розпізнавати вивчену лексику і граматику при 

читанні і аудіюванні і використовувати їх в 

усному спілкуванні; 

• освоїти елементарні відомості про 

країну, мова якої вивчається [1,с.9] 

Поряд з цим, діти молодшого шкільного ві-

ку одним з основних видів діяльності більш за 

все сприймають гру. Це природний вид діяль-

ності, 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 фор-

мується як суб’єкт діяльності. Гра як органі-

зована 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, отри-

мані в результаті певного зусилля (розумового 

чи фізичного), більш стійкі, ніж отримані в 

готовому вигляді [2,с.11-12]. 

Не дивлячись на це, як зазначалося, основна 

мета навчання іноземної мови учнів почат-

кової школи полягає у формуванні в них кому-

нікативної компетенції, яка передбачає оволо-

діння мовою як засобом спілкування, розвиток 

умінь використовувати її як інструмент у діа-

лозі культур і цивілізацій сучасного світу у ме-

жах змісту, визначеного чинною програмою 

для цього ступеня шкільної освіти. Комуніка-

тивний метод навчання мовлен-нєвої діяльнос-

ті складається з п’яти принципів:  

– принцип мовленнєво-розумової діяльності 

(забезпечує мовленнєву спрямованість навчан-

ня, яке можливе лише за наявності розумової 

активності учнів та постійне практичне вико-

ристання мови, що робить навчання привабли-

вим для учня, бо забезпечує оволодінням ними 

мови, що і є головною метою їх навчання);  

– принцип індивідуалізації за керівної ролі 

його особистісного аспекту, оскільки людина 

має своє індивідуальне ставлення до оточен-

ня, то і мовлення її теж є індивідуальним; 

 – принцип функціональності, передбачає 

опору на систему мовленнєвих засобів; 

 – принцип ситуативності, що стимулює 

висловлювання учнів, відтворює комуніка-

тивну реальність;  

– принцип новизни – забезпечує розвиток 

мовленнєвих умінь, зокрема динамічності, 

здібності перефразовувати, комбінувати [3,с.67]. 

Інтенсифікація навчального процесу ста-

вить задачу пошуку методів, прийомів та засо-

бів підтримки в молодших школярів інтересу 

до іншомовного матеріалу і активізації їхньої 

діяльності на перший план. Ефективним спо-

собом рішення цієї задачі є використання ігор. 

Навчання англійської мови за допомогою гри 

допомагає розвивати та виховувати дитину, 

реалізуючи вже сформовані якості для засво-

єння мінімального обсягу англомовних знань 

та вмінь. На думку І. Носаченко, «процес нав-

чання англійської мови можна розглянути як 

засіб розвитку дитини в соціумі, що допомагає 

розкрити її особистісний потенціал. Вихо-

вання дітей молодшого шкільного віку засо-

бами англійської мови забезпечує повноцін-

ний розвиток дитини, формування особис-

тості, реалізацію виховних, розвиваючих, 

освітніх та практичних цілей» [4, с. 110]. 

Учитель англійської мови в початкових 

класах у своїй діяльності має враховувати такі 

вимоги до дидактичних ігор:  

1. Гра повинна стимулювати мотивацію 

навчання, викликати в школяра інтерес і 

бажання добре виконати завдання, її слід 

проводити на основі ситуації, адекватної 

реальної ситуації спілкування.  

2. Гру потрібно добре підготувати з точки 

зору як змісту, так і форми, чітко організува-

ти. Важливо, щоб учні були переконані в 

необхідності добре виконати те або інше 

завдання. Тільки за цієї умови їхня мова буде 

природною й переконливою.  

3. Правила гри повинні бути прийняті всією 

групою.  

4. Вона неодмінно проводиться в доброзич-

ливій, творчій атмосфері, викликає в школярів 

відчуття задоволення, радості. Чим вільніше 

відчуває себе учень у ході гри, тим ініціатив-

ніше він буде в спілкуванні. Із часом у нього 

з'явиться відчуття впевненості у своїх силах.  

5. Гра організовується таким чином, щоб 

учні могли в активному мовному спілкуванні з 

максимальною ефективністю використову-

вати мовний матеріал, який відпрацьовується.  
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6. Учитель неодмінно вірить у гру, у її 

ефективність. Тільки за цієї умови він зможе 

досягти добрих результатів.  

7. Велику значущість додає вміння вчителя 

встановити контакт із дітьми. Створення 

сприятливої, доброзичливої атмосфери на 

занятті – дуже важливий чинник, значення 

якого важко переоцінити. 

На початковому етапі опанування інозем-

ною мовою діти засвоюють її переважно 

наочним шляхом, коли водночас і чують нове 

слово, і спостерігають відповідний предмет, 

явище чи дію. Тому методика навчання 

молодших школярів лексики нерідної мови 

ґрунтується здебільшого на предметній чи 

картинній наочності. Завдяки цьому автома-

тично зникає потреба в перекладі іноземної 

лексики, що прискорює процес навчання, 

привчає дитину «мислити» відразу інозем-ною 

мовою, сприяє вільному та легкому засвоєнню 

нових слів. Крім того, це дає мож-ливість 

багаторазово повторювати нову лексику, 

вводити її у власне мовлення (викорис-

товувати у відповідях на запитання, під час 

вивчення віршів, переказів, бесід або ігор) [5, 

с. 65]. Саме гра полегшує процес запам’я-

товування нової лексики, робить його цікавим. 

Щоб урок був цікавим і ефективним, на 

його різних етапах можна використати 

кросворди за темами уроку чи розділу. 

Складаючи кросворд, учитель має дотриму-

ватися вимог проведення дидактичних ігор. 

Під час цілеспрямованої підготовчої роботи 

учні розв’язують запропоновані кросворди з 

вивченої теми. Отже, кросворд, з одного боку, 

вносить в урок елемент гри, а з іншого – 

сприяє більш глибокому засвоєнню вивчено-го 

[6, с. 45]. Методика гри «Мозкова атака» 

запозичена з телевікторини «Що? Де? Коли?». 

Одержавши запитання чи завдання, учасники 

гри протягом однієї хвилини висловлюють 

різноманітні гіпотези, диску-тують, надаючи 

перевагу тій чи іншій ідеї, а коли час 

вичерпується, пропонують власну відповідь як 

єдине рішення. Однією з пере-ваг ігор є те, що 

всі учні працюють одночас-но. Участь в іграх 

розвиває здатність співпра-цювати, змагатися, 

не проявляючи агресії; вміти програвати, 

брати на себе відповідаль-ність. Особливого 

значення набувають ігри, відомі дітям з їх 

життєвого досвіду в рідній мові. У цілому, 

учні люблять ігри, що мають елемент удачі, 

тому що вона додає захопливості грі. Ігри, що 

залежать від умінь учнів, стають нудними, то-

му що виграють одні й ті ж діти, і захопленість 

більшості гравців зникає. Більшість ігор має 

характер змагань. Використання командних та 

групових ігор допомагає зменшити тиск зма-

гання на одну людину. Пам’ятаючи про ці 

принципи – успіх і уміння, змагання і співпра-

цю, несподіванка, що є основою всіх ігор – 

учитель може вправу з підручника перетво-

рити на гру. Використання різних ігор допома-

гає захопити дітей іноземною мовою, створює 

умови для досягнення успіху у вивченні мови. 

І учні, які грають, обов’язково захочуть поліп-

шити свої знання з іноземної мови [7, с. 56]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

ефективність процесу навчання іноземній мові 

в молодшому шкільному віці забезпечують го-

товність та бажання учнів брати участь у між-

культурному спілкуванні мовою, яку вони вив-

чають. Найефективнішим є комунікативно-дія-

льнісний підхід, що ґрунтується на дієвому, 

зорієнтованому на особистість навчанні іншо-

мовному спілкуванню. Дотримання на уроках 

іноземної мови в початкових класах прин-

ципів, характерних для комунікативного під-

ходу, сприятиме формуванню й розвитку в 

молодших школярів практичних навичок і 

вмінь спілкування іноземною мовою. 

Отже, ігри на уроках іноземної мови спри-

яють передачі накопиченого досвіду, одержан-

ню нових знань з іноземної мови, правильній 

оцінці вчинків, розвитку іншомовних навичок 

спілкування, сприйняття, пам’яті, мислення, 

уяви, емоцій, виховання колективізму, 

активності, дисциплінованості, спостережли-

вості, уважності тощо. Крім того ігри мають 

величезну методичну цінність, цікаві як учите-

лю, так і учню. Ігри сприяють ефективному 

засвоєнню іншомовного матеріалу, поліпшен-

ню загального настрою в класі, а також подо-

ланню психологічних бар’єрів, як у самому 

класі, так і між класом і педагогом. Таким чи-

ном, гра додає навчальному спілкуванню ко-

мунікативної спрямованості, зміцнює мотива-

цію до вивчення іноземної мови і значно під-

вищує якість оволодіння. 
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Зубкова Л.М.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПЕРВОГО КЛАССА 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье рассматриваются особенности изучения иностранного языка с первого класса, принципы обучения, 

использование инновационных технологий в учебном процессе. Обосновывается их влияние на формирование 

младшего ученика как активного субъекта процесса обучения.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, иноязычная деятельность, принципы обучения 

иностранному языку, ситуативность, речемыслительная деятельность, новизна, функциональность, диалог 

культур.  

  

Zubkova L. M.  

METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH FROM THE FIRST GRADE OF PRIMARY 

SCHOOL 

The article investigates peculiarities, principles of learning, modern technologies of teaching English at primary school. Their 

impact on developing a young learner as an active subject of learning is specified.  

Key words: communicative competence, foreign language activities, principles of learning of foreign language, situational 

context, speech and mental activity, innovation, functionality, personalization, culture dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


