
27 лютого 2020 року викладачем англійської мови Хмелівською Світланою 

Іванівною проведено відкрите заняття на тему “The City of Great Britain I’d like to 

Visit” зі студентами 133 групи спеціальності 013 Початкова освіта. 

Метою заняття було продемонструвати вміння та навички 

аудіювання, говоріння, читання  студентів із вищезазначеної 

теми, а також розвивати граматичну та комунікативну 

компетенцію.   

Заняття традиційно розпочалося з фонетичної зарядки, яка 

мала на меті ще й комунікативний підтекст – повторити 

визначні місця Великобританії та підготувати артикуляційний 

апарат до заняття. На занятті викладач застосував гру “Where 

can you find”, за допомогою якої студенти описували 

місцезнаходження предметів та об’єктів у Великобританії і тим 

самим студенти розширювали свій вокабулярний запас та 

розвивали мовленнєву компетенцію.  

Студенти презентували проекти, у яких здійснювали віртуальну подорож 

визначними містами Великобританії.  Комунікативна спрямованість заняття була 

досягнута.  

Наступним етапом у комунікативному підході до заняття виступало 

аудіювання із вправами на розуміння та розвиток діалогічного та монологічного 

мовлення. Аудіювання складалося з чотирьох етапів: переаудіювальний етап, 

власне аудіювання, післяаудіювальний етап, 

висновки. 

На передаудіювальному етапі студенти 

ознайомилися із новими словами тексту. 

Викладач застосував тренувальну вправу на 

автоматизацію вживання слів через 

використання флешкарток. 

На етапі аудіювання було використано автентичний запис для 

прослуховування. 

На післяаудіювальному етапі  студенти працювали з флешкартками.  

Завдання полягало у виборі однієї правильної відповіді на запитання.  



Після аудіювання викладач запропонувала згадати про видатних поетів та 

письменників Великої Британії та України. Студентки декламували вірші Роберта 

Бернса «Моє серце в горах» та Тараса Шевченка «Заповіт». 

Розвиток комунікативної компетенції залежить від 

соціально-культурних і соціолінгвістичних знань, умінь і 

навичок, які забезпечують входження особистості в інший 

соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві. 

Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток 

особистості. Тому студентам було запропоновано 

прочитати текст про місто Ліверпуль та визначити 

істинність та хибність  тверджень, які були тісто пов’язані 

з вивченим граматичним матеріалом. Завдання полягало у 

визначенні в реченні суб’єктивного інфінітивного комплексу та переклад його на 

рідну мову.  

Саме на заняттях іноземної мови викладач повинен формувати у студентів 

уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними такого 

рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення 

спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних 

аспектах країни, мову якої вивчають. Студенти із задоволенням прослухали пісню 

«Yesterday» відомої рок-групи «Бітлз», попрацювали з текстом – вставити 

пропущені слова, і заспівали, чим гарантували 

справжню насолоду від результату.   

Після прослуханого, як висновок, студенти 

склали сенкани "Місто у Великобританії, яке я хочу 

відвідати".  

 На занятті панувала тепла та невимушена 

атмосфера. Усі студенти брали активну участь у різних видах мовленнєвої 

діяльності. Викладач володів технологією педагогічного спілкування, враховував 

інтереси студентів при виборі рольових ігор, формував у студентів внутрішню 

мотивацію до навчання та був педагогічно тактовний. Усі види мовленнєвої 

діяльності відповідали часовим рамкам заняття.  


