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що явище омонімії представляє певну перешкоду в процесі комунікації і 
вимагає від перекладача додаткових зусиль при сприйнятті інформації. 
Омонімія знижує ефективність мови як засобу спілкування, що не може 
розглядатися як позитивне явище. Як засоби зняття труднощів при 
перекладі тексту, що містить омоніми, може служити звернення до 
словника, а також контекст. Все це відіграє важливу роль при виборі 
потрібного значення і полегшує процес сприйняття [2, с. 39]. 

Таким чином, перекладач повинен поринути не тільки у зміст, ідею і 
тему твору, а й вміти працювати зі словником, а також враховувати 
специфіку мови автора і своєї рідної мови, а також типологічні 
властивості обох мов. Тому завдання перекладача – уникнути 
неоднозначності лексичних конструкцій, намагатися максимально 
зберегти ідентичність таких структур. Це дозволяє створити при 
перекладі цілісний за своєю системою твір, а також є необхідною умовою 
адекватності та грамотності перекладу іншомовних текстів. 
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В даній статті викладено основні положення, що стосуються підвищення інтересу учнів 
до вивчення іноземної мови. Технологічний прогрес, розвиток методики в цілому, мотивація, 
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залучення дітей до культури та традицій країни, мова якої вивчається. Це сприяє 
інтенсифікації інтересу до вивчення мови.  
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Європейське Мовне Портфоліо, пізнавальна активність, лінгвокраїнознавчий аспект, 

мотивація, програми навчання, інформаційні технології.  
 

Abstract 
This article consists of the basic provisions concerning the increasing of students’ interest to 

learn a foreign language. Technological progress, development of methods in general, motivation, 
integration of foreign language lessons, create optimal conditions for the entry of students in 
foreign language communication environment. Linguistic Geography aspect makes it possible to 
attract students to the culture and traditions of the country, language of which is taught. It 
contributes to the intensification of interest in learning language. 

Keywords 
European Language Portfolio, cognitive activity, Linguistic Geography aspect, motivation, 

educational programs, information technologies. 

 
Англійська мова набуває дедалі більшого поширення і 

небезпідставно претендує на звання «мови міжнародного спілкування». 
Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов є, по-перше,  

могутнім фактором розвиваючого впливу на дитину в цілому. По-друге, 
засобом удосконалення таких комунікативних умінь, як: чітке 
оформлення думки, формулювання  запитання, ведення діалогу. По-
третє, потужним джерелом нової соціокультурної інформації,  яка 
потребує з боку дитини постійного аналізу, порівняння, оцінювання тощо. 
Поєднання цих трьох чинників зумовлює суттєві можливості іноземної 
мови у формуванні  мислення дитини. Уміння реалізувати такий 
виховний потенціал іноземної мови при навчанні дітей молодшого 
шкільного віку залежить значною мірою від урахування вчителем 
індивідуальних психологічних і вікових особливостей дітей, володіння 
педагогічними закономірностями і дидактичними прийомами формування 
мислення [5, с. 53].  

Обґрунтування багатьох принципових положень, які забезпечують 
розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов, можна знайти у 
працях, присвячених розвиваючому навчанню (В. В. Давидов, 
Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк, Н. Ф. Тализіна) та застосуванню 
проблемного підходу у навчанні – перетворюючий характер пізнавальної 
діяльності учнів (М. І. Махмутов, М. М. Скаткін); співвідношення і 
чергування індивідуального і спільного пошуку рішення (А. М. Матюшкін); 
необхідність формування особистісного ставлення до проблеми в 
процесі її вирішення (А. В. Фурман).  

Важливою умовою у підвищенні пізнавальної активності є 
інформованість вчителя та учнів не тільки про заходи, спеціально 
спрямовані на вивчення іноземної мови, але і про інші можливі способи 
реалізації комунікативних потреб у навчальній діяльності. Уміння 
вчителя зацікавити, привернути увагу, зробити рекламу фільмові, 
передачі, безумовно, стимулює самостійну діяльність учнів, створює 
психологічну готовність до сприйняття нової інформації [3, с. 36]. 



 17 

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземної 
мови – орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну 
роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. В 
проекті, розробленому експертними групами Ради Європи, пакет 
документів під назвою «Європейське Мовне Портфоліо» зазначається, 
що в умовах геополітичної ситуації європейське товариство стає більш 
інтерактивним, європейці стають більш мобільними і подорожують для 
збагачення свого професійного, освітнього та особистісного досвіду. 
Навіть для тих, хто мало подорожує, сучасні інформаційні технології 
роблять подолання мовних бар'єрів нормою життя.  

Молоде покоління повинно підготувати себе до того, щоб мати 
максимальну користь з такого роду діяльності з метою вдосконалення 
своїх лінгвістичних знань, навичок і умінь. В усіх матеріалах цього 
проекту зроблено акцент на самостійну роботу з вивчення іноземної 
мови. На першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена 
європейського демократичного співтовариства є здатність до 
самоорганізації, незалежність, висока самосвідомість, впевненість у 
своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною 
відповідальністю. В такому контексті особливого значення набувають 
ідеї розвиваючого навчання, головною метою якого є формування 
особистісної активності учнів. Останнє забезпечує активне ставлення до 
знань, систематичність і наполегливість у навчанні, позитивні результати 
[6, с. 68]. 

Пізнавальна активність – це готовність та бажання учня до вивчення 
нового матеріалу розширеної тематики, що стосується вивчення 
іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, бажання 
самостійно розширювати знання з навчального предмету, виявлення 
ініціативи в пошуку цікавої інформації, бажання застосувати набуті 
знання в повсякденному житті та при вивченні інших предметів.  

Для цього необхідно пропонувати дітям вивчення тем, які 
безпосередньо стосуються країни, мову якої вони вивчають. 

Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, 
документальних та художніх фільмів іноземною мовою сприяє 
розширенню світогляду учнів, їхньої обізнаності в усіх сферах 
життєдіяльності людини. У дітей виникає бажання розповісти про 
прочитане, побачене або почуте стосовно подій, що відбуваються у 
країні, мову якої вони вивчають. 

Під час вивчення іноземної мови обов'язковим повинно бути:  

 оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, 
мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство);  

 залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);  

 усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи розуміння, 
через яку може сприйматися дійсність;  

 розуміння особливостей свого мислення;  

 порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;  
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 уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою 
літературою, словниками тощо) [2, с. 55].  

Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов 
взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу – носія цієї мови, а 
також активної комунікативно-пізнавальної діяльності учня як суб'єкта 
навчання.  

Тому для стимулювання пізнавальної активності учнів важливим 
фактором буде самостійна підготовка матеріалу учнем (наприклад, про 
історію країни, або про одного з видатних діячів країни). Коли учень 
самостійно готує матеріал, він виявляє творчу ініціативу, а вона в свою 
чергу, сприяє розвитку пізнавальної активності.  

Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях та 
завданнях навчання іноземної мови, а також у змісті та прийомах 
навчання, що дає можливість цілеспрямовано проводити роботу з 
формування фонових країнознавчих знань з перших кроків. Можна  
казати про лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників, тому що 
він входить в цілі, зміст та прийоми навчання, які в них викладені. 
Правомірно вважати лінгвокраїнознавчим компонентом зміст навчально-
методичного комплексу в цілому, тому що його складовими частинами є 
книга для читання, книга для вчителя, яка значною мірою вирішує ці 
задачі [7]. 

Найважливішим мотиваційним стимулом вивчення іноземної мови є, 
звичайно ж, прагнення до розширення свого загального кругозору, 
причому провідну роль відіграє бажання познайомитися з життям країни, 
з її географією, історією, побутом. Важливим є і той фактор, що 
інтернаціоналізація всіх аспектів життя суспільства, зміна політики 
держави дає можливість наочно познайомитися з країною, мова якої 
вивчається, відвідати її чи як турист, чи пройшовши там стажування, 
навчальний курс, беручи участь в численних міжнародних освітніх 
програмах [7]. 

Справді, іноземна мова робить значний внесок у розширення 
загальноосвітнього кругозору учнів. ЇЇ роль можна підсилити за рахунок 
ще більш послідовної і більш широкої реалізації лінгвокраїнознавчого 
аспекту, що є частиною здійснення міжпредметних зв'язків. Іноземна 
мова стикається з багатьма шкільними дисциплінами і, перш за все,  
відкриває школярам шлях до додаткових знань з географії, історії, 
літератури й інших предметів. Тому важливо так побудувати навчання, 
щоб учні оволодівали умінням користуватися  іноземною мовою для 
поповнення своїх знань з цих предметів. 

Велика кількість різних факторів, що впливають на навчання 
іноземних мов, їхній взаємозв'язок і взаємозумовленість приводить до 
об'єктивної необхідності розглядати навчання іноземної мови як складну 
систему, що вимагає більш повного виявлення цих факторів і 
послідовного їхнього обліку. Оволодіння іноземною мовою як засобом 
спілкування повинне дати школярам безпосередній доступ до культури 
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інших народів, забезпечити в процесі навчання діалог культур, сприяти 
вихованню, всебічному розвитку школярів, підвищувати якість підготовки 
їхньої діяльності в різних сферах життя – у побутовій, соціально-
культурній і т.д. Володіння іноземною мовою відкриває більш широкі 
можливості для науково-технічного прогресу, тобто тут мова йде про 
підвищення результативності навчання іноземної мови [7]. 

Лінгвокраїнознавчий аспект навчання – це самостійний аспект 
навчання іноземної мови (поряд з фонетичним, лексичним, граматичним 
та стилістичним), який відбиває національно-культурний компонент 
мовного матеріалу [7]. Кінцевою метою засвоєння лінгвокраїнознавчого 
аспекту є формування в учнів лінгвокраїнознавчої компетенції, тобто 
«цілісної системи уявлень про основні національні традиції, звичаї та 
реалії країни, мова якої вивчається, що дозволяє учням асоціювати з 
мовною одиницею ту ж саму інформацію, що й «носії» цієї мови і 
досягати повноцінної комунікації» [7]. 

Для вивчення англійської мови дитині потрібна позитивна мотивація, 
тобто бажання займатися вивченням мови, інтерес. Без неї усі зусилля 
батьків чи вчителів будуть приречені на невдачу: дитина або не 
вчитиметься, або вчитиметься лише для того, щоб її не карали 
(негативна, деструктивна мотивація), і в останньому випадку знання 
будуть поверхневі й швидко забуватимуться. 

Перш за все учителю нової генерації необхідно знати вимоги до 
уроку англійської мови на сучасному етапі розвитку суспільства. Урок 
повинен: будуватися відповідно обраної учителем системи навчання; 
плануватися з урахуванням комунікативної спрямованості, яка повинна 
проходити наскрізь в ході реалізації практичної мети навчання іноземної 
мови; мати сприятливий психологічний клімат для вивчення мови; 
викликати в учнів мотивацію вивчення англійської мови за рахунок 
залучення кожного до активної мовленнєвої та розумової діяльності, 
торкаючись при цьому й емоційної сфери дитини; готувати учнів до 
самостійної роботи у позаурочний час; мати в наявності необхідні 
засоби, які дозволяють створювати навчальні ситуації та 
використовувати їх для навчання усного мовлення, читання та письма; 
включати різноманітні навчальні ігри, щоб знімати втому та напругу; 
проводитися у нормальному (а не в уповільненому) темпі [3, с. 38]. 

Яким чином позитивно мотивувати дитину? 
Мотивація – спонука учнів до активної навчальної діяльності, 

продуктивного пізнання змісту навчання [4, с. 17]. 
Одним з існуючої безлічі шляхів і засобів, вироблених практикою, 

для формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів, є застосування 
в навчальному процесі інформаційних технологій. Під інформаційною 
технологією навчання розуміють сукупність форм організації взаємодії 
викладача й учня в процесі навчання. Використання інформаційної 
технології на всіх стадіях педагогічного розвитку дозволяє не тільки 
скоротити час на освоєння матеріалу, підвищити глибину і міцність 
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знань, зняти напругу, індивідуалізувати і диференціювати процес 
навчання, стимулювати пізнавальну активність і самостійність, розвиток 
творчих здібностей людини. 

Найбільш ефективними методами формування мотивації в навчанні 
є: інтегровані уроки, ігрові технології тощо. 

Перше що використовує кожен вчитель – це наочність як засіб 
підвищення інтересу і один з прийомів формування мотивації. Наочність 
кожного виду виконує свої функції як засіб пізнання, ілюстрації думки, 
розвитку спостережливості, кращого запам’ятовування матеріалу. 

Разом з наочністю високий результат дає технологія проведення 
інтерактивних уроків із застосуванням мультимедійних технологій 
навчання. Важливим на даний момент стає і оволодіння 
інформаційними, і комунікаційними технологіями як необхідна умова 
переходу до системи безперервної освіти [1, с. 15]. 

Серед різноманіття методів велику методичну цінність мають 
використання зв'язного фабульного тексту, розмаїття способів і 
багаторазовість представлення тексту, широке використання групових 
форм роботи.  

Важливо створювати диференційовані і індивідуалізовані програми 
навчання. Різноманітне сполучення усіх форм роботи: індивідуальної, 
самостійної, парної, групової являє собою важливий засіб підвищення 
якості навчання і виховання школярів, дозволяє краще враховувати їхні 
індивідуальні відмінності, сферу інтересів. Необхідно враховувати 
індивідуальні особливості учнів і забезпечити учневі можливість досягти 
планований результат. Навчання робить вкрай активним більш широке 
впровадження елементів самонавчання і взаємопов’язаного навчання. 

Надзвичайно перспективними є ідеї створення навчальних програм з 
використанням комп'ютерів і відеозаписів, і впровадження їх у практику 
школи. Інтенсифікація навчання як одна з важливих сучасних тенденцій, 
диктує необхідність модифікувати урок іноземної мови – перетворювати 
його в урок-екскурсію, в урок-конференцію, урок-телеміст. Особливе 
значення має вихід в інші практичні види діяльності, у процесі яких 
відбувається реальне іншомовне спілкування. Такий вихід може 
здійснюватися: 

 на внутрішньому шкільному рівні – при реалізованому спілкуванні з 
іноземними гостями, зустрічах типу КВК; 

 на міжшкільному рівні – організація переписування іноземною мовою, 
олімпіад, фестивалів, тижнів іноземної мови; 

 на позашкільному рівні – у процесі включення школярів у реальну 
трудову діяльність. 

Очевидно, що запланований результат навчання іноземної мови 
може бути досягнутий, якщо будуть поліпшені умови навчання і якщо 
школярі насправді будуть відчувати, що від них реально потрібне 
практичне володіння іноземною мовою. 

Отже, головне призначення іноземної мови – стати засобом 
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спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: 
говоріння, аудіювання, читання та письма. Якщо школа навчить школярів 
говорити, слухати, читати та писати іноземною мовою, вона забезпечить 
їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової 
культури. Це внесе суттєвий вклад у підвищення рівня їх гуманітарної 
освіти та розширення загального кругозору. 

Для того, щоб досягти таких результатів, кожен вчитель повинен 
володіти сучасними технологіями навчання; застосовувати активні 
методи навчання, систематично розробляти та випробовувати педагогічні 
нововведення; бути творчою, ініціативною, енергійною людиною, 
морально і матеріально зацікавленою у проведенні цих змін. 
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Анотація 

У статті розглядається один із аспектів проблеми громадянського виховання у 
педагогічні спадщині В.А Сухомлинського – рідна мова. У роботі також визначено потенційні 
можливості підручників з української мови для початкової школи з точки зору виховання на 
їх матеріалах любові і пошанування рідної мови. 
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