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Анотація  
У статті висвітлено особливості впровадження інноваційних технологій на уроках 

іноземної мови у початковій школі. Обґрунтовано роль та місце інноваційних технологій у 
процесі навчання молодших школярів. Виокремлено та досліджено технологію розвитку 
критичного мислення та інтерактивну технологію навчання на уроках іноземної мови у 
початковій школі. Показано специфіку використання технології критичного мислення і 
наголошено, що це мислення, яке спричиняє самовдосконалення. Щодо інтерактивного 
навчання, то навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні 
виявляються залученими у процес пізнання іноземних мов. 
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Abstract  

The article is highlighted the peculiarities of introduction of innovative technologies in the 
foreign language lessons in elementary school. It has been is substantiated the role and place of 
innovative technologies in the process of teaching younger students. The technology of critical 
thinking development and interactive learning technology are distinguished and investigated. The 
specifics of the use of technology of critical thinking are shown, and it is emphasized that this 
thinking, which causes self-perfection. As for interactive learning, the learning process is organized 
in such a way that practically all students are involved in the learning process. 
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Сьогодні у світовій освітній практиці все частіше піднімається 
питання застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови  

у початковій школі. Оскільки основною метою навчання іноземних мов є 
формування і розвиток комунікативної компетенції учнів та навчання 
практичного оволодіння іноземною мовою, вчитель має створити 
сприятливі умови для кожного учня, вибрати такі методи та техніки 
навчання, що дозволили б усім без винятку виявити свою активність та 
творчість.  

Володіння хоча б однією іноземною мовою вже давно не є чимось 
незвичайним. Згідно з результатами онлайн-дослідження TNS, за 
Громадської ініціативи Україна Speaking, серед 89% опитаних тільки 18% 
володіє іншою мовою на середньому рівні. При цьому кожен другий 
респондент, визнав володіння іноземною мовою необхідністю у 
сучасному світі.  

Як зазначають психологи, найсприятливішим для вивчення 
англійської мови є вік від 3 років, а початок формування основного 
словникового запасу припадає на молодший шкільний вік. Тому важливо 
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звертати особливу увагу на вивчення іноземної мови саме учнями 
початкової школи, яка дає базові знання з іноземної мови та сприяє її 
розвитку і подальшому оволодінню нею.  

Зважаючи на темп розвитку сьогочасного суспільства, від закладу 
вищої освіти вимагається запровадження нових підходів до навчання, які 
забезпечують розвиток в учнів необхідних компетенцій. При цьому 
поняття компетентності містить набір знань, навичок та відношень, що 
дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність шляхом 
реалізації відповідних функції [9, с. 1].  

Одним із ефективних шляхів формування особистості є розвиток 
критичного мислення серед школярів початкової ланки на уроках 
англійської мови. Над проблемою впровадження технології критичного 
мислення тривалий час працювали американські педагоги-дослідники 
Дж. Л. Стіл, К. С. Мередит, Ч. Темпл та ін.  

Згідно з визначенням відомого психолога С. Рубінштейна, 
мислення – це опосередковане, засноване на розкритті зв‟язків, 
відносин, узагальнене пізнання об‟єктивної реальності [5]. Інший класик 
психології – А. Леонтьєв – розглядав мислення як процес свідомого 
віддзеркалення дійсності в таких зв‟язках і відносинах, в які включаються  

і недоступні безпосередньому плотському сприйняттю об‟єкти або їх 
властивості [2]. А. Брушлинський розглядав мислення як процес аналізу 
через синтез, як включення об‟єкта в нові системи відносин, у яких він 
розкриває свої нові системні властивості [8].  

Міжнародні дослідження сучасних психологів і педагогів показали, 
що лише близько 25% школярів і студентів володіють навичками і ще 
менше – прийомами критичного мислення [7, с. 6]. У західній системі 
освіти з 80-х рр. ХХ ст. почався педагогічний рух за розвиток у школярів і 
студентів критичного мислення. Суть його полягає в тому, щоб усі 
академічні дисципліни необхідно перебудувати в дусі рефлексії, учні 
мають оволодіти навичками критичного ставлення до пропонованих 
аргументів і способів діяльності. Критичне мислення виявилося цілком  
технологічною методологією, застосовною до різних сфер 
інтелектуальної діяльності людини.  

Американський фахівець Р. Пауль у книзі «Критичне мислення: що 
потрібно кожній людині, щоб вижити в швидкоплинному світі» 
запропонував таку робочу дефініцію: критичне мислення – це мислення 
про мислення, коли ви мислите задля вдосконалення свого мислення.  

Тут важливими є дві обставини: 1) критичне мислення – це не росте 
мислення, а мислення, яке спричиняє самовдосконалення; 2) бажане 
самовдосконалення приходить із навичками використання стандартів 
коректного оцінювання процесу мислення. Коротко кажучи, це 
самовдосконалення мислення на підставі певних стандартів [8, с. 97].  

Більшість сучасних підручників з англійської мови для учнів 
початкової школи містять в собі вправи на порівняння (comparing), 
ранжування за певними ознаками (ranking), класифікація (tables), 
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встановлення логічного зв‟язку (sequencing), написання творів на базі 
прочитаного чи прослуханого (activity writing), що змушує учнів розвивати 
своє критичне мислення, яке є вдалим орієнтиром на майбутнє.  

К. С. Мередит, Ч. Темпл, Дж. Л. Стіл трактують критичне мислення 
як «складний процес творчої інтеграції ідей та джерел, переоцінки та 
перебудови понять та інформації. Воно є активним та інтерактивним 
процесом пізнання, що відбувається водночас на багатьох рівнях»[6].  

На даний момент, перед людиною ставляться досить жорстокі 
умови працевлаштування, а також навчання. Однією з таких вимог є 
знання іноземної мови. Тобто, якщо хочеш навчатися у престижному 
навчальному закладі, потрібно володіти англійською мовою, така ж 
ситуація і з пошуком місця роботи. Тому зважаючи на це, варто 
зазначити, що впровадження нових форм, методик та технологій 
іномовного навчання є актуальним уже впродовж багатьох десятиліть. 
Злободенною на даний момент, також є проблема розвитку критичного 
мислення у початковій школі.  

Досить вагомим внеском у розвиток критичного мислення є 
спільний проект Міжнародної асоціації читачів та університету Північної 
Айови Сполучених штатів Америки, а також за підсумками Національного 
фонду Сороса та Інституту відкритого суспільства Джорджа Сороса – 
технологія «Читання та письмо для розвитку критичного мислення». 
 

Розроблена та запропонована методична основа, дозволяє 
працівникам будь-якого навчального закладу правильно та доцільно 
використовувати матеріали для розвитку критичного мислення учнів 
початкової школи.  

Неймовірна кількість досліджень з питання розвитку критичного 

мислення в учнів початкової школи та пошуків усіх можливостей 

доцільного та успішного досягнення цієї мети, щодня поповнює 

скарбницю знань, яка є вдалою інвестицію у майбутнє. 
 

Зазначимо, що більшість основних методичних інновацій пов'язані 

сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання. «Inter» ‒  це 

«взаємний», «act» ‒  «діяти» (з англ. ‒  interact). Інтерактивний ‒  здатний 

взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу із чим-небудь 

(наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, 

інтерактивне навчання ‒  насамперед діалогове навчання, у ході якого 

здійснюється взаємодія вчителя й учня. Варто визнати, що інтерактивне 

навчання ‒  це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності із 

цілком конкретними й прогнозованими цілями. Одна з таких цілей ‒  

створення комфортних умов навчання, таких, при яких учень відчуває, 

що робить продуктивним сам процес навчання. 
 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес організований таким чином, що практично всі учні виявляються 

залученими у процес пізнання, вони знають і думають. Спільна 

 

38 



діяльність учнів у процесі пізнання, освоєння навчального матеріалу 

означає, що кожний вносить свій особливий індивідуальний внесок в 

обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому відбувається це  

в атмосфері з доброзичливою і взаємною підтримкою, що дозволяє не 

тільки одержати нове знання, але й розвиває саму пізнавальну 

діяльність, приводить її на більш високі форми кооперації та  
співробітництва. Таким чином, взаємодію в освітньому процесі можна 

визначити як діалог на полімодульних рівнях (учитель ‒  учень, учитель ‒  

учитель, учитель ‒  батьки, учитель ‒  навколишній світ, учень ‒  

навколишній світ тощо) у цілісному співіснуванні суб'єктів освітнього  
процесу.  

Як заначає А. Кривов‟яз : «Коли учні інтерактивно працюють з будь-
якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні 
здібності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. 
Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого 
потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм 
створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності» [1, с. 6].  

Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивної техніки 
зробили німецькі вчені на початку 90-х років – Р. Арнольд, А. Шелтен, Ф. 
Стус та ін. Проблемам застосування в навчальному процесі 
інтерактивної технології присвячені роботи О. Пометун, Л. Пироженко, О. 
Комар, Г. Коберник та ін. Інтерактивне навчання розглядається як вид 
діяльності, що передбачає взаємодію учня з навчальним середовищем, 
яке слугує джерелом засвоюваного ним досвіду [3, с. 7]. Вітчизняні і 
зарубіжні методисти підкреслюють, що застосування інтерактивної 
технології є найбільш ефективним шляхом реалізації комунікативного 
підходу до вивчення іноземної мови. Саме тому її використання є 
актуальним для сучасної освіти і є основним у формуванні компетентної 
особистості учня як громадянина демократичного суспільства.  

Перевагами інтерактивного навчання є свідоме засвоєння учнями 
навчального матеріалу і подальше застосування його на практиці; 
можливість розвитку в школярів критичного та креативного мислення; 
можливість створення умов навчання, за яких школярі знаходяться у 
стані пошуку та активно взаємодіють, обговорюючи проблеми та 
намагаючись довести власну позицію.  

Дослідник В. Редько, зазначає, що інтерактивність у навчанні 
можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, 
діалогу, дії. Учень не виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере 
активну участь у тому, що відбувається на уроці [4, с. 28].  

У результаті аналізу психолого-педагогічної та методологічної 
літератури нами виокремлено такі переваги інтерактивного навчання 
перед традиційним: 
 
– 
 
– 

 

у роботі задіяні всі учні класу; 
учні навчаються працювати у команді; 
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–формується доброзичливе ставлення до опонента;  

–кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; 
–створюється «ситуація успіху»; 

–за короткий час опановується велика кількість матеріалу; 

–формуються навички толерантного спілкування;  

–вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення 
проблеми.  

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що 
стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення 
до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок 
англійською мовою.  

На допомогу вчителеві можуть прийти уроки-казки, уроки-подорожі, 
уроки-діалоги, уроки-ділові ігри та використання елементів гри в ході 
уроку, диференційне навчання, інтегровані завдання, уроки-проекти, 
уроки з використанням комп‟ютерних технологій.  

Під час вивчення англійської мови, на наш погляд, ефективними 
інтерактивними методами навчання, що сприяють формуванню 
комунікативної компетенції учнів, є робота в парах, трійках, змінювані 
трійки, «карусель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені 
речення, «мозковий штурм», аналіз проблеми, «мозаїка», коло ідей, 
розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу 
тощо. Запропоновані методи та їх складові можна результативно 
використовувати як на етапах засвоєння навчального матеріалу, так і 
застосування знань, умінь і навичок. Крім того, елементи інтерактивної 
технології можна застосовувати одразу ж після викладу вчителем нового 
матеріалу, замість опитування, на уроках, які присвячені застосуванню 
знань, умінь і навичок.  

Використання на уроці запропонованих інтерактивних методів 
сприятиме: ефективному повторенню вивченої лексики, поповненню 
словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної 
артикуляції; розвиткові уваги, пам‟яті, мислення; формуванню вмінь 
працювати в парах, групах тощо.  

Під час уроку іноземної мови ми використовуємо різні види 
інтерактивної діяльності, наприклад, «Мозковий штурм». Ця форма 
інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, 
головне, невимушеною. Такий вид роботи спонукає учнів проявити уяву 
та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. 
Наприклад, під час вивчення теми «Sports» ми організували роботу у 
такий спосіб. Клас розділила на дві групи. Одна група записує переваги 
спорту, а інша недоліки спорту.  

Подобається учням гра «In the line». Передаючи по черзі одне 
одному м‟яку іграшку, один з учнів каже слово українською мовою і 
передає іграшку тому, хто має його перекласти англійською. А потім цей 
учень каже своє слово і передає іграшку наступному.  

Ми використовуємо таку гру ще й для закріплення та автоматизації 
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дій учнів у говорінні. Тобто один учень ставить запитання за темою і 
передає іграшку іншому, а той, в свою чергу, дає відповідь і ставить своє 
запитання, передаючи іграшку наступному. Гра проходить у швидкому 
темпі, дітям цікаво й відчувається результативність методу.  

Під час уроків можна використовувати також інтерактивну 
технологію «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось 
швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою 
думку чи пропозицію. Роботу організовую в такий спосіб. Спочатку 
ставлю класу запитання. Наприклад, з теми «Music».  

Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що 
впровадження інноваційних технологій навчання на різних етапах уроку 
іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до 
вивчення мови, але й покращити атмосферу у класі, яка сприятиме 
співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем. Взаємна 
довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів 
задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. 
Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених 
цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та 
виправляти недоліки. 
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