
Обери професію, яка тобі до душі,  

і тобі не доведеться працювати ані хвилини. 

Конфуцій 

13 листопада, 2019 року викладачем англійської мови Шумінською 

Наталією Олегівною було проведене відкрите заняття (загальноосвітня 

підготовка) на тему “Jobs and Career”  у 121 групі. 

Метою заняття було продемонструвати вміння та навички аудіювання, 

говоріння, читання студентів із вищезазначеної теми, а також розвивати 

граматичну та комунікативну компетенцію. 

Заняття проведене за чітко розробленим планом, 

складеним відповідно до робочої навчальної програми 

дисципліни. 

Заняття було розпочате з фонетичної зарядки, яка 

мала на меті повторити суфікси, що утворюють професії та 

підготувати артикуляційний апарат до заняття. На занятті 

викладач застосував комунікативні ігри, які описували 

професії, і тим самим студенти розширювали свій 

вокабулярний запас та розвивали мовленнєву компетенцію.  

Студенти грали в рольові ігри відповідно до характеру професій. Костюми 

та декорації додали виступам реалістичного змісту. Комунікативна 

спрямованість завдання була досягнута.  

Наступним етапом у комунікативному підході до заняття виступало 

аудіювання із вправами на розуміння та розвитком діалогічного та 

монологічного мовлення.  

Аудіювання складалося з 

чотирьох етапів: 

- Переаудіювальний етап 

- Власне аудіювання 

- Післяаудіювальний етап 

- Висновки 



На передаудіювальному етапі студенти ознайомилися із прикметниками, 

які характеризують та описують професії. Викладач застосував тренувальну 

вправу на автоматизацію вживання слів 

через використання флеш-карток із 

власного онлайн тесту, який був 

створений на сайті "На урок". 

На етапі аудіювання було 

використано два записи для 

прослуховування. 

Викладач роздала студентам завдання для аудіювання, яке складалося з 

питання та трьох малюнків до нього. Завдання студентів полягало у виборі однієї 

правильної відповіді до питання. Студенти відмінно впоралися із завданням на 

даному етапі. Аудіювання відповідало формі ЗНО.  

Наступний запис був більший за 

обсягом  і мав на меті перевірити розуміння 

прослуханого. Студенти прослухали розмову 

двох людей про професію жінки-пілота.  

На післяаудіювальному етапі студенти 

отримали завдання визначити правдивість  чи 

неправдивість поданих тверджень. 

Після прослуханого, як висновок, студенти склали сенкани у письмовій 

формі і представили їх аудиторії.  

Наступним етапом став граматичний екскурс, який охоплював 

використання умовних речень другого 

типу у зв'язному мовленні. Викладач 

запропонувала відшукати їх у щойно 

прослуханому діалозі, назвати та ще раз 

зупинився на структурі цих речень.      

Тренування і закріплення умовних 

речень другого типу відбувалося через 

онлайн тести, які є дуже вдалим та 

ефективним інструментом у перевірці опанованого результату. Студенти 



виконували онлайн тест в режимі реального часу, що дало змогу відразу ж 

прослідити та проаналізувати отримані результати. 

Складанню умовних речень другого типу студенти тренувалися провівши 

вправі "Продовж думку". 

Заняття завершила пісня-вірш "Я хочу стати…" Студенти виконували 

пісню у стилі реп під музичний супровід. 

На занятті панувала тепла та невимушена атмосфера. Усі студенти брали 

участь у різних видах мовленнєвої діяльності. Викладач володів технологією 

педагогічного спілкування на високому 

рівні, враховував інтереси студентів при 

виборі рольових ігор, сформував у 

студентів внутрішню мотивацію до 

навчання та був педагогічно тактовний. Усі 

види мовленнєвої діяльності відповідали часовим рамкам заняття.  

 


