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ТЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ

«Гра, як основний вид розвитку 
діалогічного мовлення на 

початковому етапі вивчення 
англійської мови.»



МЕТА

У ході роботи над методичною проблемою 
маю на меті:

1. Активізувати пізнавальну діяльність 
школярів

2. Формувати когнетивну компетенцію
3. Розвивати самостійність у навчанні, 

критичне мислення
4. Задовольняти пізнавальні потреби 

вихованців у відповідальності до їх 
нахилів, запитів, здібностей

5. Прищеплювати учням інтерес до вивчення 
іноземної мови як засобу спілкування.



  Шляхи реалізації мети:

Використання методів і прийомів на уроках

 англійської мови

Застосування різних видів вправ

Врахування індивідуальних особливостей учнів

Засоби навчання, які використовуються на уроці



                                 Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії 
                                двох або більше учасників спілкування. Тому в межах 
                                мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі 
                                виступає як слухач і як мовець.

Учні мають навчитися:
- починати розмову, використовуючи ініціативну репліку;

- правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника 
   реактивною реплікою;
- підтримувати бесіду, з метою продовження розмови вживати не суто реактивні,
   реактивно – ініціативні репліки.

Рівні формування діалогічних навичок і вмінь: 

- підготовчий або нульовий – навички реплікування; 
- перший – уміння поєднувати репліки у різні види діалогічної єдності; 
- другий – вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєну діалогічну
  єдність на основі запропонованих навчальних комунікативних ситуацій; 

- третій – вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на 
  основі запропонованих комунікативних ситуацій.



ЛІНГВІСТИЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

                  Для діалогічного мовлення характерна еліптичність, яка викликана 
умовами спілкування. Наявність єдиної ситуації, контактність 
співрозмовників, широке використання невербальних елементів сприяють 
виникненню здогадки, дозволяють мовцям скорочувати мовні засоби, 
вдаватися висловлювання натиком.

                 Іншою відмінною рисою діалогічного мовлення є її 
спонтанність, оскільки зміст розмови та її структура залежить від реплик 
співрозмовників. Спонтанний характер діалогічного висловлювання 
обумовлює використання різного роду кліше і розмовних формул, а також 
нечітку оформленість фраз.



Особливості 
діалогічного 

мовлення

Ситуативність

Спонтанність

Двохсторонній 
характер

Емоційна 
забарвленість

Вмотивованість



СПОСОБИ НАВЧАННЯ 
ДІАЛОГІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ

СПОСОБИ 
НАВЧАННЯ 

ДІАЛОГІЧНОГО 
МОВЛЕННЯ

На основі 
діалогу - 

зразка

Шляхом 
створення 
ситуацій

На основі 
покрокового 

діалогу



Функціональні типи 
діалогів

• Діалог - домовленість

• Діалог - обмін

• Діалог – обговорення (дискусія)

• Діалог - розпитування



Ф
О

Р
М

И
БЕСІДА

ВЧИТИ ДІТЕЙ ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ  І ЗВЕРТАТИСЯ 
ДО ІНШИХ ІЗ ЗАПИТАННЯМИ

РОЗМОВА З 
ДІТЬМИ

ПІДТРИМУВАТИ РОЗМОВУ

ВИЯВЛЯТИ ІНІЦІАТИВУ У РОЗМОВІ З ДОРОСЛИМИ

ДІАЛОГ
РОЗВИВАТИ ВМІННЯ БУДУВАТИ ДІАЛОГ НА 

ЗАПРОПОНОВАНУ ТЕМУ

ВМІТИ РОЗПОЧАТИ ДІАЛОГ

ПОЛІЛОГ

ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ВЕСТИ РОЗПИТУВАННЯ

БУДУВАТИ РІЗНІ ФОРМИ ДІАЛОГУ

РОЗВИВАТИ ВМІННЯ ТВОРЧО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
КОМУНІКАТИВНІСТЬ



МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ 
ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

МЕТОДИ

РУХЛИВІ ІГРИ З ДІАЛОГОМ

МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ 
СПІЛКУВАННЯ

ІГРИ ДРАМАТИЗАЦІЇ

ІНСЦЕНУВАННЯ З ІГРАШКАМИ

МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ 
СПІЛКУВАННЯ

ПРИЙОМИ

ЗАПИТАННЯ УЧНІВ

ВКАЗІВКА

ЗАПЕРЕЧЕННЯ, НАВМИСНА 
ПОМИЛКА

ВІДПОВІДІ УЧНІВ



Етапи навчання діалогічного 
мовлення

Навчання реплікування

Оволодіння репликою – реакція на 

 ініціативну реплику

Оволодіння мікродіалогом

Оволодіння діалогами різних 

функціональних типів



ЕТАПИ НАВЧАННЯ 
ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
ЗАСОБАМИ РОЛЬОВОЇ ГРИ

 Засвоєння учнями діалогових єдностей
 Засвоєння мікродіалогів
 Самостійне складання учнями власних діалогів

Відповідно до зазначених етапів в системі вправ для навчання 
діалогічного мовлення розрізняють три послідовні групи:

 Вправи на засвоєння діалогічних єдностей
 Вправи на оволодіння мікродіалогами на основі діалогічних 

єдностей
 Вправи на складання учнями власних діалогів різних 

функціональних типів

Створюючи систему вправ з використанням рольової 
гри, слід виходити з того, що у навчанні діалогічного 

мовлення виділяють три етапи:



СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ

I етап • Початковий, на якому відбувається  
презентація матеріалу 

II етап

• Середній, на якому відбувається 
практика сформованих умінь та 
навичок діалогічного мовлення

III 
етап

• Останній, креативний – на цьому 
етапі відбувається творча, 
самостійна робота учнів у 
процесі діалогічного мовлення



                На своїх уроках 
розвиваю:

- Креативність та логіку
- Творчий потенціал
- Уміння критично мислити
- Внутрішню свободу як запоруку 
   самореалізації



                  
- Інтерактивні технології
- Мультимедійні засоби навчання
- Інноваційні технології
- Ігрові прийоми
- Метод проектів

В своїй роботі 
використовую:



       
- Інтерв`ювання
- Відкритий 
мікрофон
- Мозковий штурм
- Дискусія
- Акваріум
- Коло ідей
- Диспут
- Робота в парах
- Робота в малих 
групах
- Рольова гра

Інтерактивні 
методи:



Найулюбленіші форми 
навчання

 Форми творчих завдань
 Коло ідей
 Фізкультхвилинка
 Пісні, вірші, скоромовки
 Кросворди
 Рольові та симуляційні ігри
 Проектна робота



Проектна діяльність



Підвищення 
педагогічної
майстерності

«There are no shortcuts to any 
place worth going». 

                                          (Helen Keller)



Показові  уроки

 1 клас тема «Toys», «Leisure 
time»
2 клас тема «School», «My Family»
3 клас тема «Food», «School»
4 клас тема «Leisure time», 
«Nature»



Позакласні заходи

Виховний захід для 3 класу тема «Snow White» 2016р.

Виховний захід для 4 класу тема «Winter is Coming» 2016р.

Виховний захід для 4 класу тема «Red Riding Hood» 2017р.

Виховний захід для 1х класів тема «Свято Розумника» 2018р., 2019р.



    ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ДОСВІДУ

• Призер міського конкурсу  «Юні 
знавці англійської мови» 2017 

           Гречанна  Ольга  2 місце
• Призер I етапу конкурсу «Юні знавці 

англійської мови» 2017р.

           Гречанна Ольга 1 місце

           Мешчишин Ігор 3 місце
• Призер  І етапу конкурсу «Юні знавці 

англійської мови»  2018

           Сербін Софія  1 місце

           Христюк Марія  3 місце
• Учасник  міського конкурсу «Юні 

знавці англійської мови» 2018     

           Сербін Софія



- 
 

  - Участь у Всеукраїнському конкурсі 
    «Гринвіч» 2019р. 

Красько Валерія 4-в 2 місце
Мартинюл Юлія 4-в 2 місце
Адамчук Денис 4-в 3 місце

Андрушенко Роман 4-а 3 місце
Андрушенко Станіслав 4-а 3 місце 

 - Участь у Всеукраїнському конкурсі 
    «Puzzle» 2020р.

    Координатор гри «Puzzle» 2020р. Білоконь Р.В.

Конкурси



Педагогічна майстерність



Участь в семінарах, 
вебінарах



ДРУКОВАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

2017р. Участь у методичній скарбниці

            Лауреат методичної скарбнички

            «Методичне Портфоліо» Матеріали з досвіду роботи

2020р. Участь у методичній скарбниці

            Лауреат методичної скарбнички

           «English simulator» дидактичні матеріали

           «English simulator 3rd form» дидактичні матеріали

           «English simulator 4th form» дидактичні матеріали

           «Speak with me!» методичні матеріали





ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ
2018р. Друк на сайті

Book-server.net

www.book.rosvita.rv.ua

1. Сценарій виховного заходу англійської мови

    «Snow White» для 3-4 класу

            2. Сценарій виховного заходу англійської мови

                 «Winter is coming» для 4 класу

3. Конспект уроку з англійської мови для 2-го класу

    «Toys» 

2019р. Друк на сайті

              КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР

              Освітній навігатор \ navigator.rv.ua

              «Speak with me»

http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/
http://www.book.rosvita.rv.ua/


ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ

2020р. Друк на сайті 

Показовий урок.\ Урок форум педагогічних ідей

www.osvita.ua/ publishing 

           1. Сценарій виховного заходу англійської мови

                «Red Riding Hood» для 3-4 класу

           2. Конспект уроку з англійської мови для 1-го класу «Toys»

2020р. Друк на сайті

Всеосвіта

www.vseosvita.ua 

            1. Конспект уроку з англійської мови для 1-го класу «School life»

http://www.vseosvita.ua/
http://www.vseosvita.ua/
http://www.vseosvita.ua/
http://www.vseosvita.ua/
http://www.vseosvita.ua/


ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ



Моя власна формула успіху

1.Любов до дітей
2.Любов до професії
3.Любов до предмету
4.Невтомна праця
5.Постійне 

самовдосконалення

«True love is rare, 
and it’s the only thing that 
gives life real meaning». 

(Nicholas Sparks)



Not everyone can truly 
succeed in everything. But 

success only comes with 
self-management and 

determination.



Thank you 
for your  
attention!
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