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ВСТУП 

 

Вивчення іноземної мови сприяє всебічному розвитку особистості, 

створює умови для вільного спілкування, відкриває доступ до скарбниць 

людської мудрості і життєвого досвіду. Навчання іноземної мови у 

початковій школі являє собою важливий етап розвитку, модернізації й 

оновлення української освітньої системи. Найважливішим завданням 

української освіти є формування особистісної готовності дітей до активного 

життя, до творчої самореалізації в демократичному суспільстві, і навчання 

іноземних мов є одним із пріоритетних напрямків освітньої системи. Пошук 

інноваційних технологій, які формують критичне мислення учнів, 

спонукають до самостійних конкретних дій у навчанні і підвищують 

мотивацію, привчають працювати в команді, ведеться і в галузі навчання 

іноземних мов. В закладах з етнонаціональним компонентом (навчання 

мовами національних меншин, мовами корінних народів) запровадження 

технологій, які формують інтерес школярів до культурної спадщини своїх 

народів, набувають в багатоетнічній Україні особливого значення.  

Розвиток мов національних меншин вважається ключовим фактором 

формування полікультурного українського соціум, і протягом останніх 

десятиліть мова іврит стала однією із складових частин мовної освіти в 

полікультурній Україні. В незалежній, багатонаціональній та багатомовній 

Україні єврейські діти вивчають мову іврит як окремий предмет з 1-го по 11-

й клас в єврейських школах з українською мовою викладання. Сучасна школа 

покликана забезпечувати достойний рівень володіння кількома мовами, тож 

першокласники в школах із вивченням мови іврит починають вчити кілька 

мов: українську, іноземну (англійську, французьку та ін.) та мову іврит. 

Навчання мови іврит спрямоване на формування умінь і навичок усіх видів 

мовленнєвої діяльності, необхідних для практичного володіння мовою; на 

формування комунікативної компетентності та творчих здібностей. 
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Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на 

уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, оскільки вона 

забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну 

позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне 

мислення та адаптуватися у мовному середовищі. Тому головною метою 

навчання іноземної мови є розвиток у школярів здатності використовувати 

іноземну мову як інструмент спілкування між людьми, тобто розвиток 

комунікативних навичок. Їх активізація і розвиток на уроках іноземної мови 

можливі через застосування інтерактивних методів та технологій. 

Теоретичне осмислення і комплексний аналіз стану науки і практики з 

навчання мови іврит дозволили виділити ряд основних протиріч, які 

зумовили актуальність дослідження: 

 між вимогами Нової української школи щодо мовленнєвої 

компетентності в сфері спілкування іноземними мовами і традиційними 

змістом, методами і формами мовної освіти в початкових класах; 

 між зростанням інтересу педагогічної спільноти до запровадження 

педагогічних інновацій в галузі навчання іноземних мов і недостатністю 

науково-методичного обґрунтування; 

 між потребами у сучасних наукових підходах до технологізації 

навчання мови іврит і недостатністю доступних для українських педагогів 

джерел і відповідної науково-методичної бази. 

Виходячи з цього, нами визначено об’єкт дослідження: процес 

формування комунікативної компетентності учнів з іноземної мови. 

Предметом дослідження є інтерактивні технології формування 

комунікативної компетентності учнів з іноземної мови (іврит). 

Розробку елементів інтерактивного навчання знаходимо у працях 

В. Сухомлинського, учителів-новаторів 70-80-х років ХХ століття – 

Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, сучасних педагогів та 

науковців І. Доценко, О. Євчук, С. Ніколаєвої, О. Пометун [7; 32; 56; 66; 76] 
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проблема застосування інтерактивного навчання в навчальному процесі була 

в центрі уваги таких дослідників, як Г. Коберник, О. Комар, Т. Кравченко, 

Л. Пироженко, Н. Побірченко [67; 39; 43; 63; 64], які обґрунтовують 

доцільність застосування інтерактиву для посилення ефективності процесу 

навчання. Аналіз літератури показав, що зусилля науковців спрямовуються 

переважно на визначення сутності інтерактивних методів навчання, розробку 

різних їх видів, залишаючи поза увагою їх використання в навчанні 

молодших школярів. 

До визначення сутності іншомовної комунікативної компетентності 

звертаються Н. Бідюк, І. Єременко, Н. Костенко, С. Ніколаєва, О. Тинкалюк, 

О. Чорна [21; 34; 46; 56; 78; 85]. Особливості формування та розвитку 

комунікативної компетентності досліджуються Н. Клюєвою, В. Куніциною, 

Н. Казариновою, Ю. Турчаніновою [38]. У наукових розвідках останніх років 

спостерігається зростання інтересу дослідників до проблематики 

забезпечення ефективності комунікативної взаємодії учасників 

навчально-виховного процесу, розвитку комунікативних вмінь, формування 

здатності організовувати та здійснювати спілкування з іншими людьми, 

здійснюються спроби класифікації комунікативних вмінь та вдосконалення 

методики навчання іноземних мов дітей в освітньому процесі початкової 

школи. Однак на сьогодні недостатньо досліджень, що присвячені вивченню 

методологічного зв’язку комунікативної компетентності та її основи – 

комунікації; недостатньо розробок, у яких досліджено особливості 

формування комунікативної компетентності особистості. 

Це зумовило мету дослідження: вивчити і науково обґрунтувати 

вдосконалення освітнього процесу з мови іврит у початкових класах через 

запровадження сучасного компетентністного підходу, методів і форм 

інтерактивного навчання. 

У відповідності з метою дослідження були поставлені наступні 

завдання: 
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1) схарактеризувати основні підходи до вивчення іноземних мов у 

початковій освіті; 

2) розкрити сутність компетентністного підходу; 

3) дослідити психолого-педагогічні умови застосування інтерактивних 

технологій з метою формування іншомовної компетентності у молодших 

школярів; 

4) визначити ключові компетентності з іноземної мови (іврит) та їх 

зміст в освітніх програмах 1–4 класів єврейських загальноосвітніх закладів; 

5) визначити засоби діагностики комунікативної компетентності з 

іноземної мови (іврит) в освітніх програмах 1–4 класів; 

6) запровадити в ході емпіричного дослідження інтерактивні методи, 

прийоми, форми і засоби роботи, необхідні для формування комунікативної 

компетентності молодших школярів з івриту; 

7) здійснити й проаналізувати результати емпіричного дослідження. 

Вивчення предмету дослідження визначило добір теоретичних 

методів дослідження, серед яких переважали: аналіз і синтез джерелознавчої 

літератури, аналіз основних понять і термінів, теоретичний аналіз наукових 

джерел, визначення принципів, методів і прийомів навчання мовлення, метод 

порівнянь. Серед емпіричних методів: метод педагогічних спостережень (в 

тому числі спостереження на уроках мови іврит); бесіди, анкетування; 

вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду та продуктів 

педагогічної діяльності; аналіз усних відповідей учнів, контрольні зрізи для 

виявлення сформованості вмінь усного мовлення рівня другокласників, 

з’ясування труднощів; педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи) для виявлення рівнів сформованості 

вмінь усного мовлення учнів та перевірки ефективності запропонованої 

методики; метод описування і пояснень; методи кількісної обробки даних. 

Наукова новизна дослідження полягає у формулюванні ідей 

запровадження інтерактивних методів в освітній процес початкової школи, 

зокрема за метою розвитку комунікативних компетентностей молодших 
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школярів з мови іврит; доведено, що інтерактивні методи навчання є 

органічним і суттєвим доповненням класичних методів, оптимальним 

засобом підвищення ефективності сучасного уроку. 

Практичне значення дослідження вбачаємо в розробці моделей 

запровадження технології інтерактивного навчання з метою формування 

комунікативної компетентності з мови іврит у початкових класах шкіл з 

єврейським ектнокультурним компонентом, для створення комплексів 

інтерактивних вправ, творчих завдань, наочності в освітньому процесі, де 

поєднуються традиційні та інтерактивні методи навчання іноземних мов. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в педагогічній практиці 

закладів загальної середньої освіти з єврейським етнокультурним 

компонентом (на початковому ступені загальної освіти); для підготовки 

відповідних методичних посібників і рекомендацій для вчителів початкової 

школи, а також в освітньому процесі професійної підготовки вчителів з 

початкової освіти на освітніх рівнях бакалавра або магістра; в системі 

післядипломної освіти в роботі зі слухачами курсів з підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти з єврейським 

етнокультурним компонентом. 

Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до 

них, загальних висновків, 14 додатків на 16 сторінках, списку використаних 

джерел (89 найменувань, із них 3 – англійською мовою, 2 – на івриті). 

Загальний обсяг роботи – 104 сторінки, із них – 76 сторінок основного 

тексту. Робота містить 26 таблиць, 8 рисунків, 3 діаграми. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1. Сучасні підходи до вивчення іноземних мов у початкових 

класах загальноосвітніх шкіл 

 

Проблема розвитку навчання іноземних мов цікавила дослідників з 

давніх часів. В різні історичні періоди застосовувалися різноманітні підходи 

до навчання іноземної мови, про це свідчить діахронічний аналіз 

лінгводидактики.  

В епоху класичної Греції основним підходом був функціональний, 

основою якого були сприйняття інформації на слух та усне мовлення. 

Вчителі того часу стимулювали усне мовлення учнів, застосовуючи техніку 

аудіювання. В основі аналітичного методу полягала лексика, оскільки 

шляхом заучування напам’ять оригінальних творів створювався словниковий 

запас. В епоху латинського Середньовіччя робили наголос на засобах 

використання мови. Для вивчення латини – мови, якою користувались у 

релігії, філософії, бізнесі та політиці, – вчителі застосовували прямі методи. 

Словники та письмові тексти були обмежені та далекі від ідеалу, деякі просто 

переписувались вчителями від руки, але це не завадило освіченій еліті тих 

часів вільно розмовляти, читати та писати грецькою і латинською мовами, 

мовами вищої освіти, мовами міжнародного спілкування.  

У ХVII–ХVIII століттях, в епоху Відродження, переважає формальний 

підхід, на основі якого вивчали грецьку та латинь. Надається перевага 

граматиці, посилено вивчаються основи граматики, використовуються 

перекладні методи, здійснюється підстроковий переклад. Граматично-

перекладний метод, незважаючи на схоластичний характер, давав позитивні 

результати в розумінні прочитаного й у перекладі іноземного тексту. У той 
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час з’ясовується, що латина як загальновживана мова значно відрізняється 

від латини в класичних друкованих текстах [70, с. 395–396].  

Протягом ХVII століття постає потреба вивчення мов інших країн і 

фокус аналізу мови (вивчення граматичних правил) зміщується на активне 

використання мови (тобто говоріння та розуміння). Ян Амос Коменський, 

найбільш відомий вчитель мови і методист того часу, висловив ідею про 

необхідність навчання використання мови, а не аналізу її будови. З 1631–

1658 рр. Коменський видав підручник із техніки викладання мови, описав 

загальні правила для вчителя іноземної мови. Його вислів: „Все, що 

знаходиться у взаємозв’язку, повинно викладатися у такому ж взаємозв’язку“ 

[44, с. 31], містить принцип гармонійного взаємозв’язку у навчанні, пошук 

абсолюту у техніці викладання. Коменський уперше освітив індуктивний 

підхід до мови [75], але й не заперечував необхідності теоретичних знань: 

„вони повинні були гармонійно поєднуватись із практикою“. Видатний 

методист наголошував на використанні невеликого словника, імітації, 

практиці читання та говоріння, запропонував принцип наочності: „вчіть 

мови наочно, щоб вона була значущою“ [44, с. 4]. 

Жан-Жак Руссо (1712–1788) робив акцент на використанні іноземної 

мови для повсякденних потреб спілкування. Він вірив, що навчання повинне 

спиратись на щоденні потреби учнів і співвідноситись з їх внутрішнім світом 

[3, с. 27]. На жаль, історія яскраво свідчить, що ідеї Коменського та його 

послідовників протримались тільки до початку ХІХ століття і знову по-

ступились місцем систематичному вивченню латинської й інших граматик, 

класичних текстів майже в усіх навчальних закладах Європи та Америки 

[75]. 

У ХХ столітті історично склалися та переважали такі підходи: 

аудіолінгвізм, ситуативний, пізнавальний, гуманістичний, комплексний, 

комунікативний. Проаналізувавши роботи багатьох вчених, маємо змогу 

визначити загальні принципи названих підходів:  
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 підходи аудіолінгвізму базуються на формуванні навичок аудіювання і 

говоріння, а потім читання і письма; головні стратегії – діалог, імітація, 

запам’ятовування, словник обмежений, помилки передбачаються; 

 ситуативний має такі загальні засади: усне мовлення – перш за все; в 

аудиторії використовується тільки та мова, яка вивчається; вивчаються 

тільки загальновживані лексичні одиниці; пояснення граматичних структур 

відбувається від простого до складного; нові одиниці презентуються, 

опрацьовуються, використовуються ситуативно; 

 пізнавальний підхід (початок 60-х років) базувався на працях 

Н. Чомського, який стверджував, що навчання повинно вестись на засадах 

індуктивної граматики і розвиваючої психології, найбільша увага 

приділялась побудові речення [2, с. 27–33]; 

 гуманістичний підхід відзначає домінантну роль соціуму у людській 

поведінці і своїми принципами проголошує повагу до індивіда до його 

почуттів, важливість сприятливої атмосфери в аудиторії, необхідність 

взаємної підтримки і взаємодії, самореалізацію у процесі вивчення 

іноземної мови, володіння вчителем рідною мовою учнів й іноземною, 

поступове уникнення перекладу у навчальному процесі; 

 комплексний підхід ґрунтується на таких засадах: необхідності 

переваги аудіювання і сприйняття на слух; поступове, не примусове 

формування навичок усного мовлення; визначення прогресу у навчанні на 

кожному етапі за рахунок значущих надбань учнів чи студентів; вивчення 

правил необхідне, але не за рахунок вимушеного спілкування; виправлення 

помилок не обов’язкове, головне, що студент розуміє і його розуміють; 

якщо викладач не є носієм мови, він зобов’язаний використовувати аудіо- і 

відеоматеріали; 

 комунікативний підхід вважає мову перш за все системою комунікації. 

Як базові його засади наведемо такі: мета навчання – спілкування; зміст 

навчання – як семантичні поняття, так і суспільні функції; учні працюють у 
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групах, парах; беруть участь у п’єсах, засвоюють вивчене у нових 

контекстах; матеріали та види активності фактичні, відтворюючі реалії 

життя; інтеграція чотирьох навичок мови із самого початку повинна 

неухильно проводитись; вчитель, по-перше, повинен заохочувати учнів і 

тільки, по-друге, виправляти помилки; учитель повинен вільно володіти 

мовою, яка вивчається [75]. 

З кінця 90-х рр. ХХ століття в світі відбувалися глобальні 

трансформації, які сприли становленню нової парадигми освіти, націленої 

на формування особистості, яка зможе ефективно функціонувати в 

полікультурному світі, тобто формування освітнього ідеалу „людини серед 

людей“, а не „людини заради виробництва“. Це, в свою чергу, може бути 

досягнуто за умови „посилення соціально-гуманітарної, ціннісної 

зорієнтованості освіти за рахунок розширення соціокультурного контексту“. 

Розгляд питання про співвідношення мови і культури в лінгводидактичному 

ракурсі дозволило виявити ряд культуроорієнтованих підходів до навчання 

іноземним мовам, а саме: лінгвокраїнознавчий, соціокультурний, 

етнографічний, лінгвокультурологічний і міжкультурний [31, с. 66]. 

Лінгвокраїнознавчий підхід став першою спробою інтегрованого 

вивчення мови і культури, адже навчання іноземної мови і культури – два 

взаємопов’язані процеси. Засновниками даного підходу Е. Верещагіним і 

В. Костомаровим була розвинена і обґрунтована думка про необхідність 

одночасного вивчення національної культури народу і його мови [31, с. 67]. 

Поєднуючи елементи країнознавства з мовними явищами, учні 

знайомляться з культурою країни, життям її народу і його побутом, 

менталітетом і т. д. Цей процес дозволяє добути з лексики цієї мови 

приблизно ту ж інформацію, що і його носії. В центрі уваги 

лінгвокраїнознавчого підходу знаходяться фонові знання, які забезпечують 

взаєморозуміння між комунікантами та їхнє міжкультурне спілкування. 

Даний підхід знайомить учнів з новою для них дійсністю, закладає перші 



13 
 

елементарні основи комунікативної компетенції, забезпечує повноцінну 

комунікацію. 

Педагогічне значення лінгвокраїнознавства полягає у тому, що воно є 

чинником виховання особистості, розширення її освітньої сфери, діапазону 

знань, ерудованості у різних галузях науки та культури [46, с. 200]. 

Наступний підхід – лінгвокультурологічний (В. Н. Телія, 

В. В. Воробйов, В. П. Фурманова, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, 

Н. Д. Арутюнова, В. В. Червоних) –- з'явився з розвитком і становленням 

такої науки, як лінгвокультурологія. Як спеціальна галузь науки 

лінгвокультурологія виникла в 90-і роки XX століття. За визначенням 

В. А. Маслової, „лінгвокультурологія – наука, що займається дослідженням 

історичних та сучасних мовних фактів через призму духовної культури“ 

[53, с. 10]. На думку В. В. Воробйова, лінгвокультурологія – це сучасна 

наукова парадигма, яка виокремила свій дисциплінарний статус у 

теоретичному описі взаємозв’язку мови – культури – особистості. 

Центральним завданням лінгвокультурології є аналіз взаємозв’язку мови, 

культури, особистості, що розглядаються в їхній нерозривній єдності 

[25, с. 110–117]. 

Характерними принципами лінгвокультурологічного підходу є такі: 

1) оволодіння всіма аспектами іноземної мови через призму культурного 

фону; 2) автентичність; 3) комплексність; 4) принцип новизни; 5) принцип 

традиційності [61, с. 41]. Учні сприймають лексичні та граматичні 

особливості мови, усвідомлюють духовність і культуру народу, таким чином 

збагачується лексична система, розширюється світогляд, засвоюються 

духовні цінності народу, географічні та історичні реалії. Процес 

взаємозбагачення культур, процес пізнання загальнокультурних цінностей не 

може не відбитися на особистості учнів, на їхньому менталітеті, духовних та 

культурних ідеалах. Лінгвокультурологічний підхід навчання іноземної мови 

є перспективним у систематизуванні і засвоєнні лексики, інтерпретації 
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мовної семантики як результат культурного досвіду, як культурної пам’яті 

народу.  

Засновниками етнографічного підходу (M. Byram and V. Esarte-Sames, 

M. Byram and G. Zarate, M. Byram, Ch. Kramsh) була висловлена думка про те, 

що вивчення мови і культури має наводити не просто до оволодіння якимись 

фоновими знаннями, а до розвитку в учнів здатності адаптуватися до нових 

мовних ситуацій. Як зазначає М. Байрам, при навчанні іноземної мови 

особлива увага повинна бути приділена „підготовці учня до непередбаченого, 

замість тренування передбачуваного“ [1, с. 8].  

Етнографічний підхід, орієнтований на культуру країни, дає 

можливість більш глибоко вивчати світ носіїв мови, їх спосіб життя, 

національний характер, систематизувати знання про культуру, релігію, 

філософію, історію країни; оволодіти поведінковими стереотипами 

щоденного життя. Використання даного підходу спрямоване на розвиток 

умінь інтерпретувати факти культури, створювати систему аналізу, 

аналізувати явища та ситуації для взаємодії в різних і схожих мовних 

середовищах [37, с. 268–269]. 

В межах даного підходу головним є вміння зрозуміти чужу поведінку і 

взаємодіяти з представниками іншої культури, що володіють іншим набором 

цінностей. Акцент робиться на зіставленні етнографічних аспектів 

досліджуваної іноземної мови і рідної культури учня. Досліджуючи „чужу“ 

культуру, учні усвідомлюють себе дослідниками культури і побуту країни, 

мова якої вивчається, „міркують про свою культуру, оцінюють її, 

сприймають і розуміють її з точки зору стороннього спостерігача“ [1, с. 17]. 

Порівняно недавно, у 90-х роках, з'явився соціокультурний підхід, 

розроблений проф. В. В. Сафоновою. При соціокультурному підході 

пріоритетним вважається навчання в контексте діалогу культур, формування 

уміння міжкультурного іншомовного спілкування. Даний підхід охоплює 

вивчення наступних аспектів: культурна спадщина, ментальність, культурна 

ідентичність; соціокультурний портрет країн, народів, мов; соціокультурні 
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аспекти комунікативної поведінки; соціокультурні норми поведінки; ціннісні 

орієнтації носіїв іноземної мови. З точки зору соціокультурного підходу 

головна увага звертається на ознайомлення з системою цінностей; 

історичною пам’яттю; політичною, економічною, науковою, художньою, 

релігійною культурою; соціокультурними особливостями мовного етикету 

усного і письмового спілкування, технікою участі в ньому на іноземній мові; 

соціокультурними особливостями і мовною поведінкою національно-

специфічних форм спілкування як характерною особливістю стилю життя в 

країні, мова якої вивчається. Соціокультурний підхід орієнтований на 

формування учнів як учасників діалогу культур за умови створення 

дидактичних і методичних умов для порівняльного вивчення іншомовної та 

рідної культур [71, 72]. 

Міжкультурний підхід став логічним продовженням культурознавчих 

підходів, головна ідея якого в ефективному здійсненні міжкультурної 

комунікації. У методичній науці існують численні праці зарубіжних 

дослідників, в яких розробляли ідеї міжкультурного навчання 

(E. Kwakernaak, G. Heinrici, H. J. Krumm, D. Roesler, J. House, F. Scmoee, 

E. Oksaar та ін.), а також роботи дослідників Н. Г. Соловйова, 

Г. А. Масликова, присвячені питанням навчання іноземної мови в рамках 

міжкультурного підходу в школі. 

Міжкультурний підхід у навчанні іноземної мови реалізовується у 

розробці моделей спільного навчання іноземної мови й іншомовної культури. 

На думку Г. В. Єлізарової, саме цій підхід ґрунтується на вивченні того, як 

„поведінкові особливості носіїв різних культур впливають на взаємодію 

індивідів як носіїв цих культур“ [33, с. 198]. 

Міжкультурний підхід зосереджується на питаннях відмінностей 

культур, на обміні інформацією між людьми різних культур, на дослідженні 

загальних і часткових закономірностей взаємодії представників різних 

культур, де кінцевою ціллю є формування іншомовної та міжкультурної 

комунікативних компетентностей. З точки зору міжкультурного підходу, 
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головна увага звертається на такі результати освіти: формування світогляду, 

здатність бачити світ з різних точок зору, врахування інших звичаїв і 

традицій, інших норм соціальної поведінки, використання власної культури 

для здійснення міжкультурного спілкування, самоусвідомлення, вивчення 

бар’єрів міжкультурного спілкування, використання стратегій для подолання 

бар’єрів міжкультурного спілкування [55, с. 103].  

Компетентнісний підхід учені визначають з позицій погляду на 

навчання як на шлях „досягнення певних результатів, набуття важливих 

компетентностей, що формуються у процесі діяльності“. Як зазначає 

Н. Б. Голуб, головну увагу зосереджено не на знаннях, а на їх корисності та 

можливості використання у процесі розв’язання різних проблем. Так, „рівень 

освіченості з позицій компетентнісного підходу визначається здатністю 

розв’язувати проблеми різної складності на основі здобутих знань, володіти 

способами діяльності, що дають змогу ці знання застосовувати на практиці“ 

[4, с. 8–9]. 

Як зазначав Г. Селевко, компетентнісний підхід означає поступову 

переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважаючою 

трансляцією знань, формуванням навичок на створення умов для оволодіння 

комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність учня до 

виживання і стійкої життєдіяльності за умов сучасного багатофакторного 

соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно й 

комунікаційно насиченого простору [73, с. 139–140]. 

На думку Д. Іванова, компетентнісний підхід орієнтує на формування 

цілісного особистісного досвіду та ціннісно-смислової оцінки в процесі 

навчання, зосереджує увагу на результатах освіти, якими виступає не сума 

засвоєної інформації, а здібність людини діяти в різних проблемних 

ситуаціях [36, с. 42–59]. 

За Ю. Мальованим, компетентнісний підхід – це спрямування змісту 

навчання на формування певних компетентностей, що розглядають як 
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здатність особистості успішно діяти у відповідних життєвих та навчальних 

ситуаціях і нести відповідальність за такі дії [51, с. 3-4, с. 24–25]. 

Отже, компетентнісний підхід спрямований на навчання з досягненням 

результатів освіти, які набувають значущості й поза системою освіти, на 

відміну від традиційної освіти, а також на розвиток особистості в діяльності. 

Тож центральним завданням компетентнісного підходу є діалектичний 

зв’язок знань та вміння застосовувати їх у практичній роботі. 

1.2. Сутність та переваги компетентнісного підходу до вивчення 

іноземних мов 

Поняття „компетенція“ вперше стало вживатися в США в 60-ті роки 

XX століття в контексті діяльнісного навчання (performance-based education), 

метою якого було готувати спеціалістів, здатних конкурувати на ринку праці. 

Два терміни іншомовного походження – „компетенція“ і „компетентність“, 

які мають один латинський корінь (від лат. competere – бути здібним до чого-

небудь). У науковій літературі нерідко зустрічається синонімізація понять 

„компетентність“, „поінформованість“, „обізнаність“, „досвідченість“, 

„авторитетність“. На думку Л. Овсієнко, коли мова йде про становлення 

особистості, поняття „професіоналізм“ і „професійні якості“ майже не 

вживаються, адже вони втратили свою актуальність і трансформувалися у 

„компетентність“ і „компетенцію“ [58, с. 83]. 

І. Бех тлумачить компетентність як досвідченість суб’єкта в певній 

життєвій сфері [19, с. 7–8]. Д. Хаймс, Н. Хомский розуміють під поняттям 

„компетенція“ мовну здатність, тобто потенційне знання мови та уявлення 

про мову його реального носія, „мовну активність“ або реальну мову в 

реальних умовах [83, 84]. На думку Дж. Равена, компетентність означає 

специфічну здатність, яка містить вузькоспеціальні знання, особливі 

предметні навички, способи мислення, а також передбачає відповідальність 

за свої дії [16, с. 289]. О. Пометун включає у внутрішню структуру 
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компетентності знання, пізнавальні уміння і навички, практичні уміння і 

навички, ставлення, емоції, цінності та етичні норми, мотивацію [87, с. 382]. 

Спочатку „компетенції“ учнів розглядалися як прості практичні 

навички, що формувалися в результаті автоматизації знань, пізніше 

компетенції перетворилися в одиниці навчальної програми. Поняття 

„компетентність“ означає відповідність вимогам, відповідність встановленим 

критеріям та стандартам у відповідних сферах діяльності та при вирішенні 

певного типу завдань, а також володіння необхідними активними знаннями, 

здатність впевнено досягати результатів та володіти ситуацією [8, с. 4] . 

Експерти міжнародної програми „Визначення та відбір 

компетентностей: теоретичні та концептуальні засади“ трактують поняття 

компетентність як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні 

потреби, виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність являє 

собою комбінацію взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних 

навичок, цінностей, емоцій [87, с. 382]. 

Компетентність визначається державою, установами та окремими 

особами, які уповноважені організовувати відповідний вид діяльності; 

натомість компетенція набуває значення в процесі оволодіння знаннями, 

вміннями та навичкам, указуючи на здатність індивіда виконувати певний 

вид діяльності. Якщо компетентність – це система знань, умінь, навичок та 

способів діяльності, то компетенції є результатом пізнавальної діяльності 

[50; 52]. 

Можна зробити висновок, що компетенція – це обов’язкова норма, 

вимога до підготовки школяра, а компетентність – це набута компетенція, це 

результат „надбання“ учня. Науковці хоча й по-різному трактують термін 

„компетентність“, однак одностайні в тому, що це багатовимірне утворення, 

яке надає можливість установлення зв'язку між знаннями й реаліями життя, 

виявляє здатність особистості до застосування отриманих знань, умінь у 

розв'язанні проблеми або соціальної ситуації. Слід зазначити, що акцент у 

визначенні компетентності робиться не на обізнаності чи поінформованості, 
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а на досвідченості [48, с. 25]. Компетентність і компетенція є ключовими 

поняттями компетентнісного підходу, який акцентує увагу на результаті 

освіти. 

Українські вчені під поняттям „компетентнісний підхід“ розуміють 

спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток 

компетентностей особистості, тобто інтегрованої характеристики людини. 

Основною ідеєю компетентнісного підходу є діяльнісний характер змісту 

освіти. Цей підхід характеризують як „спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей особистості“ [58, с. 83]. 

Компетентнісний підхід орієнтує на розвиток загальних і 

комунікативних мовленнєвих компетенцій. Сформовані компетенції 

використовуються з необхідності в різних контекстах залежно від умов і 

потреб мовленнєвої діяльності, до яких належать мовленнєві процеси 

продукування або сприйняття висловлювань, пов'язаних із певними темами у 

специфічних сферах спілкування [59, с. 175]. 

Переваги даного підходу у спрямованості на підготовку учнів 

вирішувати проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду; 

на підготовку до майбутнього. Компетентнісний підхід забезпечує 

формування у учнів низки ключових, загальногалузевих і предметних 

компетенцій, які в сукупності становлять компетентність особистості й 

визначають її успішну адаптацію в суспільстві. Отже, за допомогою 

компетентністного підходу формуються не лише знання, уміння та навички, 

але й певний досвід, прищеплюється упевненість у своїх силах та готовність 

брати на себе відповідальність; тобто формуються не окремі якості 

особистості, а й сама особистість. 
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1.3. Психолого-педагогічні умови застосування інтерактивних 

технологій з метою формування іншомовної компетентності у молодших 

школярів 

Останнім часом інтерактивні методи навчання визначають як 

пріоритетні в навчанні і вихованні, завдяки чому вони швидко поширюються 

серед педагогів. „Інтерактивність“, „інтерактив“, як тлумачать іншомовні 

словники, прийшли до нас з англійської мови. Інтерактивність в навчанні 

можна пояснити як здатність до взаємодії, знаходження у режимі бесіди, 

діалогу, дії. Відповідно у дослівному розумінні інтерактивним може бути 

названий метод, у якому учень є учасником, який виконує дію: говорить, 

управляє, моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, 

спостерігачем, а є активним творцем того, що відбувається [35, с. 167].  

О. І. Пометун і Л. В. Пироженко додають інтерактивне навчання як 

різновид активного навчання, котрий має свої закономірності та особливості 

[67, с. 8]. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що взаємодія 

вчителя і учня розуміється як безпосередня міжособистісна комунікація. 

Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної та 

продуктивної взаємодії всіх учасників [81, с. 289]. Інтерактивні методи 

будуються на наступних принципах: 

 принцип активності: кожен учень має брати активну участь у процесі 

спілкування і активно взаємодіяти з іншими; 

 принцип відкритого зворотного зв’язку: забезпечення можливості 

висловлення думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань; 

 принцип експериментування: забезпечення активного пошуку учнями 

нових ідей і шляхів вирішення поставлених завдань.  

 принцип довіри у спілкуванні: спеціальна організація групового 

простору в ході проведення занять – прийом розташування учня і вчителя по 

колу обличчям одне до одного; 



21 
 

 принцип рівності позицій: вчитель не прагне нав’язати учням своєї 

думки, а діє разом та нарівні з ними, так кожен учень має змогу побувати у 

ролі організатора, лідера; 

 принцип навчання заглибленого в процес спілкування, за яких кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, за яких 

відбувається одержання нових знань, освоєння нового досвіду, надається 

можливість для самореалізації учнів [49; 24; 54]. 

Інтерактивне навчання необхідне насамперед для забезпечення саме 

індивідуальних потреб дитини у навчанні. При застосуванні інтерактивних 

технологій учні перестають бути пасивними, а навпаки – стають активними 

учасниками навчання [77, с. 84-85]. На думку багатьох вчителів сьогоднішні 

учні – діти інформаційного суспільства, й кожен з них яскрава особистість з 

індивідуальним рівнем інтелектуального розвитку, з особливим стилем 

учіння [22, с. 22]. При застосуванні інтерактивних технологій навчання 

змінюються звичні для учнів ситуація навчання та характер діяльності. Зміна 

умов діяльності може породити стан непевності, тривоги, почуття 

дискомфорту, бажання повернутися до звичного. Тому однією з задач 

педагога є створення сприятливої психологічної атмосфери комфорту і 

безпеки під час навчання, що дозволить учням поступово адаптуватись до 

нових ситуацій при застосуванні інтерактивних технологій [67, с. 22]. 

Реалізація інтерактивного навчання потребує створення певних умов, а 

саме: багатосторонній тип комунікації, створення позитивного настрою для 

навчання, представлення програми майбутньої діяльності, відчуття рівного 

серед рівних, встановлення норм спільної праці, можливість вільно 

висловити свою думку і вислухати свого товариша, обладнання класу й 

різноманітні матеріали [67, с. 25]. 

Найпоширенішою є класифікація за формами навчання, у яких 

реалізуються інтерактивні технології, запропонована діячами педагогічної 

науки – О. І. Пометун та Л. В. Пироженко [67, с. 40]. Згідно із 
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запропонованою класифікацією відповідно до мети та організації навчальної 

діяльності, виділяють наступні чотири групи:  

1. Інтерактивні технології колективно-групового навчання. 

2. Інтерактивні технології кооперативного навчання. 

3. Технології ситуативного моделювання. 

4. Технології опрацювання дискусійних питань. 

Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності 

передбачає навчання групи учнів чи цілого класу однією людиною. Усі учні в 

кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням 

із наступним контролем результатів. Мета одночасної спільної (фронтальної) 

роботи всього класу є прояснення певних положень, привертання уваги учнів 

до складних або проблемних питань в навчальному матеріалі, мотивація 

пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо. Для прикладу 

технологія „Мікрофон“ надає можливість кожному сказати щось швидко, по 

черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

Прийом „Незакінчені речення“ надає змогу ґрунтовніше працювати над 

формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими, дає змогу 

долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, 

відпрацьовувати уміння говорити коротко, але по суті, й переконливо. При 

вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого 

доцільно застосовувати метод „Навчаючи – учу“, що дозволяє узяти участь у 

передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу дає 

загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також 

викликає певні питання та підвищує інтерес до навчання. Технологія „Jigsaw 

(головоломка)“ ефективна у тих випадках, коли початкова інформація 

повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного (базисного) 

уроку або доповнює такий урок й заохочує учнів допомагати один одному 

вчитися, навчаючи [67, с. 44]. 
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Колективна (кооперативна) форма навчальної діяльності учнів — це 

форма організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною 

навчальною метою. За такої організації навчання вчитель керує роботою 

кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує 

діяльність групи. Кооперативне навчання використовують для засвоєння 

знань, закріплення нового матеріалу, перевірки вивченого. Наприклад: 

робота в парах дає можливість учням подумати, обмінятись ідеями спочатку 

з партнером і лише потім озвучити їх перед класом. Вона сприяє розвитку 

навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння 

переконувати й вести дискусію. Коли задача вимагає спільного рішення 

складних проблем, що потребують колективного розуму варто вибрати 

роботу в групах [68, с. 38].  

Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі 

своїми ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення кожної 

людини до спілкування, сприяє досягненню учнями високих результатів 

засвоєння знань та формування вмінь [67, с. 42]. 

Технології ситуативного моделювання – це модель навчання у грі. 

Ігрова модель навчання покликана реалізовувати, крім основної дидактичної 

мети, ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; 

надання дитині можливості самовизначення; надихання і допомога розвитку 

творчої уяви; надання можливості зростання навичок співробітництва в 

соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свої думки. Як 

правило, ігрова модель навчання реалізується в чотири етапи: орієнтація; 

підготовка до проведення гри; основна частина – проведення гри; 

обговорення. Стимуляційні або імітаційні ігри розвивають уяву та навички 

критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння 

вирішувати проблеми, а стимуляція дає можливість учням глибоко вжитися в 

проблему, зрозуміти її із середини. Мета рольової гри ( програвання сценки, 

драматизація) – визначити ставлення конкретної життєвої ситуації, набути 

досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід [68, с. 48]. 
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Дискусія є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі 

навчання. Вона значною мірою сприяє розвитку практичного мислення, дає 

можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою 

думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Успішна дискусія 

досягається завдяки складанню плану, дотримання правил ведення дискусії, 

дотримання регламенту, оптимальним умовам для обговорення, матеріалам 

(інструкції, пам’ятки), продумане керівництво ходом дискусії, підбиттю 

підсумків. [68, с. 50]. Наприклад, метод „Прес“ учить вимагає від учнів 

виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного 

питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Прийом „Мозковий 

штурм“ використовується для вироблення уміння приймати декілька рішень 

конкретної проблеми, спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дозволяє 

їм вільно висловлювати свої думки. Технології „Займи позицію“ та „Зміни 

позицію“ дозволяють обговорити дискусійні питання за участі всіх учнів, 

стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, 

активного слухання і т.п. [67, с. 60]. 

Варіативність і гнучкість інтерактивних методів дає можливість їх 

впровадження й застосування в процес навчання мови іврит. В процесі 

інтерактивного навчання формується уміння спілкуватися усно, складати 

діалог, монолог в писемній формі, інсценізувати літературні твори, складати 

словосполучення, речення, редагувати речення, писати запрошення, 

привітання; а також навички взаємодії з різними джерелами інформації, з 

комп’ютером у формі навчальних, ділових, рольових ігор, дискусій, 

виконання проектів, аналізу конкретних ситуацій [82; 24; 62].  

Застосування інтерактивних методів дозволяє досягти відразу кілька 

цілей: сформувати навички роботи в команді, комунікативні навички, 

перцептивні навички (здатність людини уявляти себе у ролі іншого), 

виховувати повагу до товаришів, терпимість, мотивацію до отримання 

міцних знань, креативності; навички проектної діяльності, самостійної 

роботи, виконання творчих робіт, дати дитині свободу вираження у розвитку 
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певних компетенцій та ін. [42; 89]. Створюється навчальне середовище 

освітнього спілкування, яке допомагає учням формувати характер, розвивати 

світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення, виявляти і реалізовувати 

індивідуальні можливості на уроках івриту, розвивати творчі здібності, 

накопичувати спільне знання; також створюється атмосфера співробітництва, 

порозуміння, доброзичливості та взаємної підтримки, де кожен учень 

почувається невимушено, а це в свою чергу сприяє самовдосконаленню його 

як особистості [49; 65]. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 

життєвих ситуацій з метою вирішення різноманітних мовленнєвих завдань, 

спільне розв'язування проблеми на основі аналізу обставин та відповідної 

ситуації, обмін інформацією, використання ігрових (рольові ігри, навчальні 

ділові ігри, дослідницькі ділові ігри, кейс-методи, проектні методи, 

організаційно-діяльнісні ігри) та неігрових (дебати, диспути, відкриті 

форуми, різні види дискусій, портфоліо) інтерактивних методів [82]. 

Інтерактивне навчання дає змогу проводити уроки-ігри, 

уроки-подорожі, театралізовані уроки, уроки-конференції, уроки-конкурси, 

уроки-вікторини, уроки-казки, що зацікавлює та стимулює дітей до навчання, 

розвиває та виховує прагнення до знань, до навчання мови іврит, формує 

внутрішню мотивацію до навчання. Заняття з використанням інтерактивних 

технологій проходять цікаво, продуктивно, допомагають уникнути боязні 

розмовляти мовою іврит, знімають мовні бар’єри в учнів із різним рівнем 

навчальних досягнень, допомагають встановленню діалогу між учнями. 

Головне – що на таких заняттях відбувається розвиток творчих здібностей 

учнів, їх пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків читання, 

в учнів виникає бажання читати художню, наукову літературу, дитячі газети і 

журнали, зростає мотивація формулювати власну думку, правильно її 

висловлювати, доводити свою точку зору, аргументувати її та дискутувати, 

спираючись на вже засвоєнні знання; підвищується комунікативна 

компетенція учнів [35, с. 171]. Задля цього необхідно перетворити кожен 
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урок на урок спілкування, урок мислення, де істина полягає як суперечка про 

істину, як діалог, щоб учні мали можливість розуміти і рефлексувати з 

приводу того, що вони знають, думають і яку роботу виконують [41, с. 22]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Аналіз розвитку підходів до вивчення іноземної мови свідчить про їх 

різноплановість, яка впливала на процес освіти протягом історії викладання і 

вивчання іноземних мов. Зміна підходів й методів відбувалася з давніх часів 

завдяки зусиллям теоретиків і практиків навчання мови. Вчителі минулих 

епох застосовували техніку аудіювання, метод заучування напам’ять, 

перекладні методи. Але фокус вивчення граматичних правил зміщується на 

говоріння та розуміння, коли постає потреба вивчення мов інших країн і 

наголос робиться на функціональному напрямку. Згодом знову відбувалася 

заміна методів активного використання живої мови на систематичне 

вивчення граматики та класичних текстів. Історичний аналіз методів, 

підходів, технік навчання іноземних мов та їх зміна в історичному аспекті 

призвела до відбору якісно вагомих елементів із кожного методу та їх 

поєднання у наукових працях і практичній діяльності.  

2. З кінця 90 – х років XX століття спостерігаємо становлення нової 

парадигми освіти, яка потребує залучення в процес навчання іноземної мови 

інтеркультурного компоненту, адже культура і освіта – два взаємопов’язані 

процеси. На сучасному етапі усвідомлюється необхідність насичування 

процесу навчання іноземної мови соціокультурними знаннями. Розгляд 

актуального стану питання про співвідношення мови і культури дозволив 

виявити ряд культуроорієнтованих підходів: лінгвокраїнознавчий, 

лінгвокультурологічний, етнографічний, соціокультурний, міжкультурний, 

компетентністний. 

3. Центральним завданням компетентнісного підходу є діалектичний 

зв’язок знань та вміння застосовувати їх у практичній роботі. Ключовими 

поняттями компетентністного підходу є компетентність і компетенція, де 

компетенція – обов’язкова норма, вимога до підготовки учня, а 

компетентність – багатовимірне утворення, набута компетенція, результат 

надбання учня. Головну увагу зосереджено на корисності знань та 
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можливості використання у процесі розв’язання різних проблем; на 

досвідченості, на результаті освіти. Переваги компетентністного підходу у 

спрямованості на підготовку учнів до майбутнього, формування інтегрованої 

характеристики людини, формування особистості.  

4. Основи іншомовної компетентності закладаються на початковому 

етапі навчання, що надалі дозволяє бути учасником мовної діяльності, брати 

участь у комунікації, практично володіти мовою, тобто успішно 

застосовувати знання та досвід в ефективному контактуванні, у життєвих 

ситуаціях. Особливості інтерактивного навчання полягають в забезпеченні 

вчителем широкої мовної практики при формуванні комунікативних 

компетентностей учнів. Необхідно перетворити урок на урок спілкування, 

урок мислення, щоб всі учасники освітнього процесу взаємодіяли один з 

одним, занурювалися б в атмосферу співпраці; на основі внеску кожного з 

них у спільну справу вирішували б проблеми й таким чином займали б 

активну позицію у засвоєнні знань. 

Отже, запровадження учителем початкової освіти інтерактивних 

технологій на уроках з вивчення іноземних мов мають на меті створення 

комфортних умов навчання, ситуації успіху, сприяти розвитку і становленню 

особистості. Реалізація інтерактивного навчання вимагає від учителя 

створення певних організаційних і педагогічних умов, чіткого розуміння суті 

даної технології навчання, уміння старанно планувати свою роботу з метою 

формування комунікативної компетентності молодших школярів. 
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІВРИТ) ЗАСОБАМИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (на прикладі закладу освіти «Середній 

загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Ор-Авнер» м. Камя’нське»). 

 

2.1. Ключові компетентності з іноземної мови (іврит) та їх зміст в 

освітніх програмах 1–4 класів єврейських загальноосвітніх закладів 

 

Мова іврит як предмет інваріативної складової навчального плану 

вивчається у школах (класах) з українською мовою навчання з вивченням 

мов національних меншин. Основною метою початкового навчання мови 

іврит, визначеною Державним стандартом початкової освіти [30], є 

формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння 

доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх 

видів мовленнєвої діяльності, а саме засвоєння елементарних мовних знань, 

формування умінь і навичок слухати-розуміти мовлення, говорити, читати й 

писати, здатності успішно користуватися мовою для вирішення 

різноманітних життєвих задач, що потребують застосування мовленнєвих 

умінь [17, с. 2]. Навчальна програма з мови іврит для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою [18] розроблена відповідно 

до Закону України „Про освіту“ (2017), Державного стандарту початкової 

освіти (2018) та є складовою освітньої програми. 

Метою початкового курсу вивчення мови іврит у закладах загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою є розвиток особистості 

дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування 

ключових, комунікативної та читацької, компетентностей відповідною 

мовою; розвиток здатності спілкуватися нею для духовного, культурного й 

національного самовияву; формування шанобливого ставлення до культурної 

спадщини; розвиток емоційно-чуттєвого досвіду, мовленнєво-творчих 

здібностей; формування навичок усвідомленого підходу до розуміння та 



30 
 

порівняння мовних елементів української мови та мови іврит для подальшого 

планомірного їх вивчення. Для досягнення мети у програмі комплексно 

реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції мови іврит. 

Освітня функція спрямована на: розвиток розумових здібностей 

сучасних учнів, їхньої пізнавальної активності, самостійності; сприяє 

формуванню комунікативної компетенції у відповідності до положень 

Стандарту початкової загальної освіти; усвідомленню учнями значення мови 

для життя у мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі; 

оволодінню знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни мови, 

що вивчається; залученню учнів до діалогу культур. 

Виховна функція спрямована на формування всебічно розвиненої 

особистості, її індивідуальних якостей, а саме: позитивного ставлення до 

мови як засобу спілкування та основи культурної спадщини народу – носія 

цієї мови; збереження культури, народних звичаїв та традицій; формування 

поваги і толерантного ставлення до представників інших культур і 

національностей, культури спілкування, загальноприйнятої в сучасному 

багатомовному та полікультурному світі. 

Розвивальна функція мови зорієнтована на формування творчої 

особистості, адже пізнавальні процеси продуктивно впливають на розвиток 

мислення, пам'яті, уяви, спостережливості; розвиток потреби подальшого 

самовдосконалення у сфері використання мови, здатності переносити знання 

й уміння у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової 

діяльності. 

Відповідно до зазначених мети і завдань вивчення мови іврит виділено 

такі змістові лінії: „Взаємодіємо усно“; „Читаємо“; „Взаємодіємо письмово“; 

„Досліджуємо медіа“; „Досліджуємо мовні явища“. 

Змістова лінія „Взаємодіємо усно“ спрямована на формування в 

молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й 

оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних 
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ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній 

формах заради досягнення певних життєвих цілей. 

Змістова лінія „Читаємо“ передбачає формування в учнів повноцінної 

навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні 

тексти різних видів, дитячі книжки; висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого 

емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними 

прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з 

інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, 

комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 

Змістова лінія „Взаємодіємо письмово“ спрямована на формування в 

молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої 

думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій 

формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності. 

Змістова лінія „Досліджуємо медіа“ передбачає формування в учнів 

умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в 

медіатекстах та використовувати її, створювати прості медіапродукти. 

Змістова лінія „Досліджуємо мовні явища“ спрямована на дослідження 

учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил правопису, на 

формування в молодших школярів умінь послуговуватися мовою іврит в усіх 

сферах життя, дотримуючись її літературних норм [18, с. 1–2]. 

Молодші школярі мають навчитися розпізнавати визначене програмою 

коло мовних явищ; усвідомлювати особливості звукової, граматичної форми 

слова, його морфемної будови; значення слова, побудови словосполучень, 

речень. Мовна робота здійснюється з опорою на уроки української мови, 

важливе значення у ній займає зіставлення схожих, але не однакових явищ в 

івриті та українській мовах. Навчання мови іврит будується на інтеграції 

навчання мови іврит та читання, його характеризує взаємопов’язана робота 

над усіма видами мовленнєвої діяльності, широке використання тестів для 
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слухання, читання, побудови усних і письмових висловлювань, для 

спостережень над мовними, правописними особливостями [17, с. 8].  

Предметні особливості циклів полягають у визначенні основних 

завдань кожного з етапів для реалізації змісту навчання мови іврит. Так, 

основними завданнями під час опанування мови іврит у 1–2 класах є 

формування умовно-мовленнєвих, мовленнєвих і мовних умінь на 

практичній основі, здійснення мовленнєвої діяльності у таких видах 

мовленнєвої діяльності, як аудіювання та говоріння, а також читання та 

письмо (на пропедевтичному рівні), опанування івритською грамотою – 

засвоєння букв івритського алфавіту та їх звукового значення, формування 

вмінь читати і писати на івриті, збагачення словникового запасу та 

мовленнєвого репертуару, розвиток усного та писемного комунікативного 

мовлення, ознайомлення зі світом єврейської культури тощо [18, с. 64]. 

Навчання мови іврит у 3–4 класах спрямовано на подальший розвиток 

усіх видів мовленнєвої діяльності учнів (аудіювання, говоріння, читання, 

письма), а також засвоєння знань з мови й формування мовних умінь, 

необхідних і достатніх для удосконалення й розвитку мовленнєвих умінь – 

основної мети навчання мови іврит у 3–4 класах; розширення знань про 

єврейську культуру та закладення основ для подальшого формування 

комунікативної (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, міжкультурної) 

компетенції; підвищення мотивації до навчання мови іврит і створенню 

міцної бази для подальшого її вивчення [18, с. 64]. 

В процесі навчання мови іврит у початковій школі учні виконують 

різноманітні соціальні ролі. Передусім, ті ролі, які діти виконують у школі, 

класі, на вулиці, у транспорті, магазині тощо. Ці ролі, визначені статтю та 

віком, професією, входженням у сімейне та дружнє коло, шкільний колектив, 

спортивну секцію, релігійну громаду та інші, оскільки вже у молодшому 

шкільному віці актуальним для учнів постають ролі пасажира, покупця, 

відвідувача бібліотеки, того, хто запитує певні відомості у різних побутових 

ситуаціях або роз’яснює їх іншому [17, с. 7].  
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Важливим аспектом роботи є формування в учнів уявлень про 

культуру, історію, традиції, звичаї та реалії єврейського народу; 

ознайомлення з деякими формами мовленнєвої та немовленнєвої поведінки 

єврейської лінгвокультурної спільноти. Формування мовленнєвої поведінки 

можливе в певних ситуаціях спілкування: при зустрічі, у школі, допомагаючи 

вдома, під час спільної гри або навчально-побутовій діяльності, розмовляючи 

по телефону, в гостях, за столом, у магазині і так далі [16, с. 7]. Для цього 

пропонуємо аналізувати основні труднощі, які виникають у процесі 

формування мовленнєвої поведінки наприклад у рамках такої тематики:  

 знайомство або звертання до людини похилого віку: на відміну від 

української мови, в івриті відсутня ввічлива форма займенника Ви і це не є 

неповажне звернення. Натомість існують форми чоловічого та жіночого роду 

у 2-й особі однини та множини й у 3-й особі множини [11, с. 75]; 

 у школі, на уроці: в мові іврит вказівний займенник це узгоджується в 

роді й числі з іменником, на який вказується, тобто: 

„ עפרונות להא תלמידה, זאת שולחן, זה “ (це стіл, ця учениця, ці олівці); на відміну від 

української мови, в мові іврит першим уживається іменник, а вже потім 

прикметник; прикметник узгоджується з іменником у роді, числі; також слід 

визначити, що в івриті іменники належать лише до двох родів – чоловічого та 

жіночого: „ , אלה מחברות יפותזאת ילדה טובה דש,ח יסאכ זה “ (це стілець новий, ця 

дівчинка добра, ці зошити гарні); відмінна є й наступна форма: будь ласка + 

неозначена форма дієслова, бо в українській мові немає такої конструкції 

 ;(Будь ласка, вчитися) “בבקשה ללמוד„

 сім’я: в івриті існує присвійний прийменник „של“, відповідного йому в 

українській мові немає – „אני אבא של שרה“ (Я тато Сари) присвійний 

прийменник змінюється за особами, родами і числами і вживається після 

означуваного іменника – „זה סבא שלי“ (Це дідусь мій); 
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 школа, побут: в івриті дієслова теперішнього часу змінюються за 

родами та числами, а не за особами: „אני, אתה, הוא קורא“ (я, ти, він читає), 

„ שומעים הם אתם, אנחנו, “ (ми, ви, вони слухають) [14, с. 13-14]. 

Немовленнєва поведінка охоплює такі компоненти у процесі 

спілкування, розглянемо деякі з них: 

 жести: розгорнута долоня вгору при цьому кінчики пальців з’єднані, це 

відомий єврейський жест іноді супроводжуваний словом „רגע“ (момент, 

хвилинка, зачекайте); 

 спосіб артикуляції: відомо, що більшість ізраїльтян люблять 

спілкуватися за допомогою рук, тому супровід своїх висловлювань 

артикуляцією є прийнятним; 

 одяг: чоловіки або хлопчики, що дотримуються єврейських традицій, 

носять кіпи – традиційний єврейський чоловічий головний убір; жінки або 

дівчинки носять довгі плаття або спідниці та блузи з довгими рукавами; 

заміжні жінки покривають волосся хусткою або перукою; 

 поведінка: зазвичай євреї закріпляють біля дверей Мезузу – сувій 

пергаменту з фрагментом тексту молитви „Шма Ісраель“ і кожного разу, 

входячи чи виходячи з приміщення, доторкаються до Мезузи [17, 18]. 

Слід визначити, що розуміння та створювання іншомовних 

висловлювань за конкретною ситуацією або мовленнєвим завданням, 

здійснення мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, враховуючи правила 

спілкування та національно-культурні особливості єврейського народу, є 

складовими формування в учнів певних комунікативних умінь, розвитку 

здібностей учнів до спілкування мовою іврит. 
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2.2. Засоби діагностики комунікативної компетентності з іноземної 

мови (іврит) в освітніх програмах 1–4 класів 

 

Навчальна діяльність та шляхи досягнення навчальних цілей 

коригуються за допомогою особливого механізму – діагностики. Як 

зазначають В. В. Краєвський і А. В. Хуторськой, освітня діагностика – це 

процес визначення результатів освітньої діяльності учнів і педагога з метою 

виявлення, аналізу, оцінювання і корекції навчання [5, с. 57]. Діагностика 

комунікативних умінь з мови іврит у дітей молодшого шкільного віку являє 

собою ряд процедур перевірки рівня сформованості певних компетенцій. 

Перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів з івриту в 

школах з українською мовою навчання здійснюється відповідно до основних 

цілей навчання, які передбачають формування комунікативної 

компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової 

школи [9, с. 146]. 

Проаналізувавши статтю Н.В. Бакуліной „Орієнтовні вимоги до 

оцінювання навчальних досягнень учнів з мови іврит (1–4 класи)“ слід 

визначити, що об'єктами перевірки та оцінювання є: 

 мовні вміння з аудіювання, говоріння, читання та письма; 

 сформованість певного кола знань про мову, мовні та правописні 

вміння, графічні навички письма [12]. 

У наступній таблиці ми зафіксували засоби та форми контролю, що 

проводяться у 1–4 класах: 

Таблиця 2.1 

 
Потокове 

оцінювання 

Періодичний контроль і 

оцінювання 
Підсумковий 

контроль 
фронтально індивідуально 

Засоби / 

форми 

усне 

опитування, 

аудіювання 

(тексти), 

діалогічне 

мовлення 

контрольні 

роботи 
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контролю тестові 

завдання 

списування 

(букви, 

слова, 

тексти) або 

диктант 

(діалоги) і 

монологічне 

мовлення 

(переказ, твір) 

 

Прогресивними методиками оцінювання рівня сформованості 

комунікативної компетентності з іноземної мови у дітей є спеціальні тестові 

завдання [29, с. 53–54], моніторинг [79], діагностика, ігрові завдання та мовне 

портофіліо. 

Вимоги до перевірки і оцінювання навичок мовленнєвої діяльності 

I. Аудіювання (слухання і розуміння прослуханого) 

Таблиця 2.2 

Аудіювання 

Об’єкт перевірки Здійснюється шляхом 

уміння вислухати і 

зрозуміти незнайомий 

художній текст 

завдань тестового характеру – серія запитань з 

варіантами відповідей 

 

Після ретельного вивчення статті Н.В. Бакуліной маємо змогу навести 

підсумкову інформацію у таблиці про вимоги до перевірки і оцінювання 

навичок аудіювання: 

Таблиця 2.3 

Клас 

Кількість 

прослуховувань 

тексту 

Завдання текстового 

характеру 

Обсяг 

тексту 

(кількість 

слів) 

Оцінювання 

Кількість 

перевірок 

кількість 

запитань 

варіанти 

відповідей 
I сем. II сем. 

1 2-3 4 так/ні 70–90 вербально – 1 

2 2-3 4 так/ні 100–120 бал 1 1 

3 1-2 4 2 на вибір 140–180 бал 1 1 

4 1-2 6 2 на вибір 200–250 бал 1 1 
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II. Говоріння (діалогічна і монологічне мовлення) 

Вимоги до оцінювання діалогічного мовлення 

Таблиця 2.4 

Говоріння 

 Діалогічне мовлення Монологічне мовлення 

Об’єкт 

перевірки 

вміння складати, розігрувати 

діалог і конструювати усний 

переклад і / або усний твір 

дотримуватися правил 

етикету; вміння 

використовувати етикетну 

лексику і форми звернення; 

орієнтація на слухача; 

вміння переказувати текст 

(усний виклад), складати 

усний твір; змістовність, 

послідовність (логіка), 

чіткість оповідання; 

відповідність темі; 

правильність мови; 

орієнтація на слухача; 

Здійснюється 

за допомогою 

малюнків, окремих реплік, 

зразки діалогу, план 

висловлювання і т.д. 

текст з опорою на план; 

усний твір за малюнком і 

планом; 

Враховується ступінь самостійності роботи і міра допомоги вчителя. 

Підсумкова інформація вимог до перевірки і оцінювання навичок 

говоріння у таблицях: 

Таблиця 2.5 

 Діалогічне мовлення 

Клас Кількість 

реплік 

Етикетні 

формули 
Оцінювання 

Кількість перевірок 

I сем. II сем. 

1 3 з 

урахуванням. 

вербальне – 1 

2 3 без 

урахування 

бал 1 – 

3 4 без 

урахування 

бал 1 – 
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4 5 без 

урахування 

бал 1 – 

 

Таблиця 2.6 

 Монологічне мовлення 

Клас Перевірка 

вмінь 

Час 

розповіді 

(хвилин) 

Кількість 

слів 
Оцінювання 

Кількість перевірок 

I сем. II сем. 

1 –   вербальне поточні 

2 –   бал – 1 

3 переказ (за 

планом) 

2–3 50–60 бал – 1 

4 усний твір 

(за планом 

та 

малюнком) 

2–3  бал – 1 

 

III. Читання 

Читання вголос 

Таблиця 2.7 

Читання 

Об’єкт 

перевірки 

вміння правильно читати слова, пропозиції, невеликі 

тексти і зрозуміти прочитане; читати в міру швидко, 

плавно, з дотриманням орфоепічних, фонологічних і 

інтонаційних норм, логічних пауз, з орієнтацією на 

слухачів; розуміти прочитане. 

Враховуються 

вміння 

визначати жанри вивчених творів (казку, вірш, розповідь 

та ін.), тему і основну думку твору, його героїв, вміння 

знаходити образні слова і вирази і пояснювати їх 

значення. 
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У II семестрі 2 класу сформованість вміння читати оцінюється 

вербально з орієнтацією на такі вимоги: 

Таблиця 2.8 

Рівень Вимоги 

початковий 

рівень 

(виявляє розуміння тільки окремих слів) – учень / учениця 

читає по складах, не зливаючи їх у слова, допускає безліч 

орфоепічних помилок і помилок в наголос, що не дочитує 

слова, переставляє або замінює букви; 

середній 

рівень 

(виявляє розуміння окремих пропозицій) – учень / учениця 

читає текст в основному по складах, плавно зливаючи їх у 

слова при повторному прочитання, припускається помилок в 

наголос звуків і на пропуск, заміну, перестановку букв; 

достатній 

рівень 

(виявляє розуміння фактичного змісту прочитаного) – учень / 

учениця впевнено читає текст по складах і цілими словами, 

допускаючи незначні відхилення від норми у вимові слів і 

інтонування речень; 

високий 

рівень 

(виявляє розуміння фактичного змісту) – учень / учениця 

впевнено читає текст цілими словами, чітко вимовляючи їх, 

дотримуючись відповідної інтонації початку і кінця 

пропозицій, висловлює оціночні судження з приводу 

прочитаного. 

 

Після ретельного вивчення вимог до перевірки і оцінювання навичок 

читання маємо змогу навести підсумкову інформацію у таблиці: 

Таблиця 2.9 

клас Швидкість 

читання 

(слів\хвилина) 

Час 

читання 

(хвилин) 

Оцінювання Кількість 

перевірок 

I сем. II сем. I сем. II сем 

2 35–45 1–2  – – 1 

3 45–55 1–2 поточне – 1 

4 55–65 1–2 поточне – - 
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IV. Письмо 

Таблиця 2.10 

Письмо 

 Орфографічні і 

граматичні 

вміння 

Техніка письма і 

культура оформлення 

Письмові переказ 

та твір 

Об’єкт 

перевірки 

вміння 

застосовувати 

засвоєні букви 

івритського 

алфавіту 

 

вміння писати, 

використовуючи 

букви івритського 

алфавіту в 

нормальному темпі, 

правильно 

відтворюючи форму 

рукописних букв і 

розміщувати слова на 

лініях сітки зошита, 

дотримуючись 

напряму письма 

(справа наліво) ; 

акуратність і вміння 

оформляти письмову 

роботу (розмістити на 

рядку заголовок 

тексту, 

дотримуватися полів 

і т. д.). 

вміння правильно 

висловлювати 

свою думку 

(переказати, 

розповісти) в 

письмовій формі, 

використовуючи 

графічну систему 

івриту, 

дотримуючись 

техніки письма, 

правил правопису 

та вміння 

належним чином 

оформити 

письмову роботу 

Здійснюєть

ся шляхом 

списування 

невеликого 

тексту; зорово-

слуховий 

диктант 

списування з 

друкованого тексту; 

переказ з опорою 

на план, 

письмовий твір за 

малюнком і 

планом. 

Враховуєть

ся 

 форма букв, нахил 

букв в одну сторону, 

швидкість письма та 

культура оформлення 

роботи. 

ступінь 

самостійності 

роботи і міра 

допомоги вчителя. 
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Вимоги до перевірки і оцінювання навичок читання у таблиці: 

Таблиця 2.11 

Клас 

Списування 
Зорово–слуховий 

диктант 

Обсяг тексту 

(слів) 
Швидкість(зна 

к/хв.) 

Кількість 

перевірок 

Обсяг 

тексту 

(слів) 

Кількість 

перевірок 

I сем. II сем. I сем. II сем. II сем. II сем. 

1   – – – –  

2  35–40 – – 1 –  

3 45–50 15–20 1 1 40–45 1 

4 50–55 21–25 1 – 50–55 1 

 

Таблиця 2.12 

Клас Переказ та твір 

 I сем. II сем. 

Обсяг 

тексту 

(слів/речень) 

Кількість перевірок 

I сем. II сем. 

1 формується протягом 

навчання 

   

2    

3 навчального характеру    

4 переказ (за 

планом) 

твір (за 

планом і 

малюнком) 

50–70/5–6 1 1 

 

Техніка письма і культура оформлення письмових робіт. 

Об'єктом перевірки є вміння писати, використовуючи букви 

івритського алфавіту в нормальному темпі, правильно відтворюючи форму 

рукописних букв і розміщувати слова на лініях сітки зошита, дотримуючись 

напрям письма (справа наліво). Перевіряється також акуратність і вміння 
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оформляти письмову роботу (розмістити на рядку заголовок тексту, 

дотримуватися полів і т. д.). 

Оцінювання техніки письма і культури оформлення письмових робіт 

здійснюється шляхом списування з друкованого тексту один раз на рік, 

починаючи з 1 класу. 

Вимоги до оцінювання графічних навичок і дотримання гігієнічних 

правил письма в 3–4 класах: 

Таблиця 2.13 

Рівень Вимоги 

початковий 

рівень 

списаний текст нелегко прочитати; літери в основному 

непропорційні, мають різний нахил, спостерігається 

дзеркальне зображення букв, неправильне їх з'єднання, 

багато слів писалося разом, допущена заміна букв буквами 

українського алфавіту; лінійність практично не витримана; 

середній 

рівень 

списаний текст читається, проте є значні відхилення від 

нормативної форми букв; букви в слові розташовані або дуже 

близько один до одного, або розтягнуте; багато слів писалося 

разом, літери замінюються іншими, подібними з графічного 

написання їх елементів (до чотирьох помилок); 

достатній 

рівень 

списаний текст легко читається; букви в основному 

пропорційні, з однаковим нахилом, правильної форми всіх 

елементів букв; однак трапляються три-чотири відхилення 

від норми у формі букв і направлення листа; деякі слова 

написані разом, літери замінені буквами українського 

алфавіту (до трьох помилок); 

високий 

рівень 

списаний текст легко читається; літери пропорційні, з 

однаковим нахилом, правильно дотримано направлення 

листа; допускаються одно-два відхилення у формі букв. 

V. Знання з мови, мовні вміння 

Таблиця 2.14 

Знання з мови, мовні вміння 

Об’єкт 

перевірки 

знання і вміння, які стосуються матеріалу, що не збігається 

в івриті і в українській мові: правильно визначати наголос, 

підбирати слова на певну тему; розрізняти значення слів, 
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підбирати синоніми і антоніми; розрізняти народні 

висловлювання і слова, вжиті в переносному значенні; 

змінювати форму слова в залежності від іншого; правильно 

вживати родові та числові афікси іменників, прикметників, 

займенників, числівників і прості дієслівні форми; будувати 

(доповнювати, змінювати) поєднання слів і різні по 

синтаксичній структурі прості речення. 

Здійснюється 

шляхом 

поточного опитування та виконання завдань тестового 

характеру; комбінована контрольна робота. 

 

Норми і критерії оцінювання розроблені відповідно до рівнів володіння 

мовним матеріалом і розвитку мовних навичок в процесі вивчення івриту. 

Адекватний контроль є невід'ємною частиною успішної організації процесу 

навчання івриту, як в початковій школі, так і на наступних етапах навчання 

[9, с. 146-154]. 

 

2.3. Форми, методи, засоби запровадження інтерактивних 

технологій в процесі формування комунікативної компетентності 

молодших школярів з івриту 

 

На уроках мови іврит у молодших класах доцільно приділяти увагу 

формуванню комунікативно-мовленнєвим умінням, таким, як: уміння 

ставити запитання, висловлюючи сумнів, уточнення, здогадку; уміння 

відповідати, виражаючи погодження, підтвердження, судження; уміння 

відмовляти, аргументуючи відмову, заперечення, непогодження; уміння 

спонукати до дії, висловлюючи прохання, пропозицію, наказ, побажання, 

запрошення. 

Ми вважаємо, що для ефективного результату слід будувати урок мови 

іврит на проблемно-діалогічному навчанні, спонукати до активних форм 

комунікативно-мовленнєвої діяльності, намагаючись створити ситуацію 

успіху; організовувати навчальну діяльність таким чином, щоб учні відчули 
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силу успіху. Застосовуючи інтерактивної технології, необхідно створювати 

спеціальні ситуації, що спонукають до діалогу, до розв’язання поставленого 

завдання – таким чином, мотивувати учнів до спільних зусиль у процесі 

пізнання [20]. 

Впровадження інтерактивних технологій потребують значної кількості 

часу для підготовки як вчителя, так і учнів, тому доречно починати з їх 

поступового використання та поступового впровадження. Також не завадить 

спланувати цілісний план впровадження та використання інтерактивних 

технологій спочатку простих таких як: робота в парах, в малих групах, 

мозковий штурм, розігрування ситуації в ролях.  

Готуючись до уроку, на нашу думку, доцільно дотримуватись плану 

уроку, який складається з наступних елементів: мотивація; оголошення теми 

та очікуваних навчальних результатів; надання необхідної інформації; 

інтерактивна вправа; підбиття підсумків, оцінювання результатів 

навчального заняття [24, с. 82]. Аналіз літератури дає нам можливість 

представити інформацію про кожен елемент в Таблиці 2.1, в якій стисло 

описана мета, тривалість елементу та застосовані прийоми, методи й форми 

роботи. 

Таблиця 2.15 

Мета, тривалість елементу та застосовані прийоми, методи й форми 

роботи 

Елемент Мета 
Прийоми, методи, 

форми роботи 

Тривалість 

(у відсотках 

часу 

заняття) 

Мотивація Зосередити увагу, 

викликати інтерес, 

налаштувати на 

процес пізнання 

Проблемні ситуації, що 

викликають подив, 

здивування, інтерес; 

коротка розповідь, 

бесіда, методи: 

„Вилучи зайве“, 

„Роз’єднай слова“, 

5 % 
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Елемент Мета 
Прийоми, методи, 

форми роботи 

Тривалість 

(у відсотках 

часу 

заняття) 

„Задом наперед“ 

Оголошення 

теми, плану 

та 

очікуваних 

навчальних 

результатів 

Забезпечити 

розуміння змісту 

діяльності, чого 

повинні досягти 

„Дешифрувальник“, 

„Мікрофон“,  

„Загадкові будиночки“ 

5 % 

Надання 

необхідної 

інформації 

Дати достатньо 

інформації, для того 

щоб на її основі 

молодші школярі 

виконували 

практичні завдання 

за мінімально 

короткий час 

Читання роздаткового 

матеріалу, виконання 

завдання, опанування 

інформацією за 

допомогою 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій або 

наочності 

10–15 % 

Інтерактивна 

вправа 

Засвоєння 

навчального 

матеріалу, 

досягнення 

результату заняття 

Творчі ігри, мовні ігри, 

„Незакінчені речення“, 

„Абетковий суп“, 

„Крісло автора“, 

„Пошуки скарбу“, 

метод проектів 

50–60 % 

Підбиття 

підсумків, 

оцінювання 

результатів 

навчального 

заняття 

Простежити зв'язок 

первинних цілей з 

оглядом результатів 

Рефлексія, колективне 

обговорення 

15–20 % 

 

Ми визнаємо, що інтерактивна вправа є центральною частиною уроку 

та вдале її застосування забезпечує активну взаємодію між учнями, що є 

способом отримання знань. Тож ми можемо стверджувати, що є сенс 
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розглянути послідовність виконання інтерактивної вправи – центральної 

частини заняття, яку наведено у Таблиці 2.16 

Таблиця 2.16 

Послідовність виконання інтерактивної вправи 

Етапи Інструктування 

Об’єднання в 

групи і / або 

розподіл 

ролей 

Виконання 

завдання 

Презентація 

виконання 

вправи 

Тривалість 2–3 хв. 2–3 хв. 5–15 хв. 5–15 хв. 

Дії вчителя Розповідь про 

мету вправи, 

правила, 

послідовність 

дій, тривалість 

виконання 

Допомагає в 

розподілі 

ролей, при 

об’єднанні в 

групи, 

враховує 

особливі 

потреби, 

здібності 

Вчитель як 

помічник, 

ведучий, дає 

максимум 

можливостей 

для 

самостійної 

роботи 

Допомагає 

усвідомити, 

чого 

навчились, 

придбати 

власний 

досвід; 

вносить 

необхідні 

корективи 

 

На думку О. В. Васильєвої, розроблена інтерактивна технологія 

комунікативного навчання „передбачає обов’язкову рефлексію, під якою 

розуміємо здатність школяра аналізувати свої власні дії, вчинки, зіставляти їх 

із суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших 

людей“ [24, с. 84]. Тож доцільно застосовувати рефлексію як підсумок 

діяльності учнів. Розглянемо можливі стадії підсумкової частини 

навчального інтерактивного заняття у Таблиці 2.17 
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Таблиця 2.17 

Технологія проведення підсумкового етапу інтерактивного заняття 

Стадії Необхідно 

I 

Встановлення 

фактів 

Використовувати відкриті запитання: як? чому? що?; 

виражати свої почуття; наполягати на описовому, а не 

оціночному характері коментарів; говорити про зроблене, а 

не про те, що не зроблено 

II 

Аналіз 

причин 

Запитувати про причини: чому? як? хто?; аналізувати 

відповіді: чому цього немає? що було б, якщо?; шукати 

альтернативні теорії: чи є інша можливість?; підбирати інші 

приклади: де ще відбувалося щось подібне?; наводити 

думки незалежних експертів 

III 

Планування 

дій 

Вимагати, щоб учні спланували подальші дії в аналогічній 

ситуації; сформулювати можливу перспективу 

удосконалення технології проведення заняття 

 

Виходячи з власного досвіду, ми можемо стверджувати, що цікавим 

напрямом формування комунікативної компетентності є проектна 

діяльність, тобто метод проектів, а саме:  

 ігрові проекти – спрямовані на формування в дітей вмінь переносити 

реальні обставини в простір гри, запам’ятовування правил спілкування та 

етикету, розширення соціального досвіду учнів;  

 рольові проекти – спрямовані на проживання учнями певних 

ситуацій, що імітують соціальні чи ділові відносини, приміряючи на себе 

роль улюбленого героя мультфільму, фільму чи казки;  

 творчі проекти – пов’язані з участю дітей у сценках, виставах, іграх, а 

також у підготовці презентацій, створенні музичних творів, малюнків, 

творчих виробів, фото чи відеозаписів та ін.; 
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 індивідуальні проекти, під час виконання яких учні знайомляться з 

традиціями і культурою свого та інших народів, обмінюються інформацією 

про себе і свою країну, розповідають про улюблені свята, мультиплікаційних 

героїв і діляться враженнями;  

 групові проекти – спрямовані на розвиток навичок роботи в групах, 

вміння контролювати свої дії, дії партнера і поважати його інтереси; вміння 

виступати перед невеликою аудиторією; уміння підтримати бесіду, вміння 

нести відповідальність за свої вчинки і результати; вміння здійснювати 

самооцінку і аналіз дій та вчинків інших; 

 інформаційні проекти – спрямовані на роботу з даними з метою 

навчання дітей навичкам робити з інформацією, її відбором, 

структуруванням та узагальнюванням. 

Наведемо приклад проекту власної розробки: вірш-презентація „У 

дитячому садку є багато кульок“ (див. Додаток А.1). Презентація охоплює 

такі теми, як назви кольорів, вказівні займенники однини, відповідність 

прикметника до іменника. По-перше, учням пропонуємо сприйняти на слух 

презентацію, не показуючи її, або показуючи тільки перший слайд 

(створюємо момент зацікавленості) та пропонуємо дати відповідь на 

питання: „Що є у дитячому садку? Якого кольору кульки?“. Після відповідей 

радимо подивитись і ще раз прослухати вірш-презентацію, але вже з 

наступним завданням: „Які саме кольори згадуються у презентації?“. Після 

відповідей просимо прокоментувати самостійно (включаємо презентацію 

втретє, але без звукового супроводу), тобто відтворити звук – „попрацювати 

диктором“. 

Вірш-презентація сприяє підвищенню ефективності сприйняття і 

запам'ятовування навчального матеріалу, впливає на зорову, слухову, 

емоційну пам'ять, є стимулом для формування мовних висловлювань. 

Приведемо наступний приклад проекту власної розробки: Презентація-

загадка „Учні вчать іврит“ (див. Додаток А.2). Презентація охоплює такі 

теми, як «Дієслова чоловічого роду множини теперішнього часу», 
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«Відповідність дієслова до іменника». По-перше, учням пропонуємо 

подивитись презентацію без звуку і спробувати відгадати, яким буде 

звуковий супровід, тобто які слова повинні прозвучати, за умовою, що 

одному малюнкові відповідає одне слово. Таким чином, учні повинні 

відгадати, яке слово «приховує» кожен малюнок. Після того як учні 

запропонують свій варіант звукового супроводу, ми запускаємо презентацію 

(із звуком) з метою визначення: розгадана загадка чи ні – що і є наступним 

завданням для школярів. Заключне завдання – промовити весь текст 

презентації, але з додаванням займенника „אנחנו“ (ми). 

Для розвитку творчих здібностей, створення взаємної підтримки нами 

було розроблено наступний проект: міні-спектакль за участю школярів (див. 

Додаток Б.1). Учням було запропоновано взяти участь у міні-спектаклі вірша 

Мірік Снір „Маленька дівчинка“, з подальшою зйомкою на відео. Зміст вірша 

дає змогу багаторазово повторювати запитання з дієсловом „хочеш“, тому він 

(вірш) був обраний для вивчення мовленнєвого кліше „... ти хочеш …?“.  

Із бажаючих взяти участь у спектаклі було створено творчу групу 

акторів, роздані ролі і слова. Домашнім завданням було вивчити свої слова та 

„попередні фрази“, щоб знати, де починати свої репліки, продумати елементи 

костюму та потрібні атрибути. На перерві перед уроком було зроблено 

декілька репетицій для впевненості та коригування помилок. Для учнів, які 

не брали участь у спектаклі, було запропоновано завдання: оголосити, чого 

не хоче та що хоче маленька дівчинка – головна героїня спектаклю? Після 

перегляду міні-спектаклю та відповідей з’явилися нові охочі приміряти на 

себе роль акторів, тому клас перетворився знову на глядачів спектаклю, але 

цього разу з новим акторським складом. Після повторного перегляду 

спектаклю усі учні з легкістю будували питання на івриті по схемі: „..., ти 

хочеш …?“. Таким чином, мету уроку було досягнуто. 

Нами впроваджується проект власної розробки у 1-му класі 

(див. Додаток В.1, Рисунок В.1) – „האותיות שלי“ (Мої літери). Учні протягом 

семестру вивчають і виконують літери алфавіту мови іврит своїми руками. 
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Кожна літера, або літери-сестри, виконуються в різній техніці на аркуші А4, 

що забезпечує, в свою чергу, розпізнавання літери, її форми, 

запам’ятовування її назви та звуку, якому вона відповідає. Нами 

застосовуються для виконання робіт з учнями такі техніки: малюнок літери 

та чотиривірш про її форму або властивості; аплікація літери з назвою, що 

викликає асоціації, наприклад: „Золота Заін“, „Шоколадна Шін“, 

„Пластилінова Пе“ із підручних матеріалів: кольоровий папір, пластилін, 

обгортки від шоколаду, наліпки. Асоціації, чотиривірші допомагають 

запам’ятати звуки літер, а завдяки розфарбуванню та виконанню літер своїми 

руками фіксується форма літер у пам’яті учнів. Таким чином, 

ознайомлюємось з єврейським квадратним письмом, розвиваємо графічні 

навички письма. Всі роботи складаємо у папку, тож в кінцевому результаті 

маємо цікавий матеріал для захисту або презентації учнівських мовних 

портфоліо. Мовні портфоліо доцільно зберегти до наступного року та 

застосовувати його для вправ монологічного мовлення на етапі 

повторювання у другому класі. 

Рекомендуємо обирати тему проекту, пов’язану із реальним життям, 

для того щоб допомогти учням відчути реальну проблему, з якою вони 

можуть зіткнутися у майбутньому. Це вплине на підвищення рівня їх 

мотивації до даного проекту. Також важливо дати можливість дітям самим 

вибрати тему проекту. Процес захисту / презентації учнівських проектів 

варто побудувати у формі показу, застосувати мультимедійні технології 

(мультимедійна дошка, проектор, Web-ресурси). Також проекти можна 

розмістити у електронних соціальних мережах у спеціальній групі чи 

сторінці, отримати „лайки“ [40, с. 99].  

Для формування комунікативної компетентності необхідна напружена 

розумова робота учнів, їх активна участь в процесі навчання. Практичний 

досвід доводить, що впровадження технічних засобів навчання мови іврит 

підвищує мотивацію учнів на уроці, надає можливість спостерігати явища та 

процеси, вносить суттєвий вклад у вдосконалення навчально-виховного 
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процесу. Чільне місце серед сучасних технічних засобів навчання належить 

комп’ютеру. Аналіз можливостей використання комп’ютеру на уроках у 

початкових класах дає нам змогу визначитися з такими видами роботи: 

 різноманітні комп’ютерні вправи, ігрові програми поєднують 

пізнавальну і розвивальну функції; сприяють засвоєнню і закріпленню знань, 

умінь і навичок в ігровій формі;  

 тестові програми, застосовуючи які кожен учень може самостійно 

перевірити свої знання, виявити реальний рівень знань, звернути увагу на 

недостатньо засвоєний матеріал; 

 презентації дозволяють викласти матеріал як систему яскравих 

опорних образів; засвоювати матеріал із залученням різних каналів 

сприйняття, надають можливість здійснювати віртуальну взаємодію 

користувача з об’єктами на екрані; 

 мультимедійні програми, які поєднують різні види інформації (текст, 

звук, графіку, анімацію, відео), їх використання приводить до поліпшення 

знань учнів, розширює світогляд, створює гарний настрій; 

 мультимедійні тренажери орієнтовані на відпрацювання учнями 

певної категорії умінь й набуття навичок з конкретної теми; їх використання 

дає можливість розвивати логічне мислення, увагу, уяву, пам'ять, творчі 

здібності; 

 мультиплікаційні фільми – їх герої будують особливу форму 

відображення реальності; фантастичні події та дії героїв дуже приваблюють 

глядачів і створюють умови для яскравих вражень, емоційних переживань. 

Отже, мультимедійні технології дають змогу усвідомлювано і 

гармонійно поєднувати різні види мультимедійної інформації, що допомагає 

представляти матеріал в різних форматах, а саме: зображення, скановані 

світлини, креслення, мапи, слайди; звукозаписи голосу, звукові ефекти й 

музика; відео, складні відео-ефекти та анімаційне імітування; анімації та 

симуляції. Застосування мультимедійних засобів в початковій школі підіймає 
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навчання і виховання на якісно новий рівень за рахунок різноманітних 

способів подання матеріалу [40, с. 56–64].  

Для здійснення цих цілей нами застосовуються на уроках мови іврит 

мультиплікаційні фільми (див. Додаток Г.1). Наведемо приклад: мультфільм 

довжиною 45 секунд був знайдений та запозичений з інтернету, але заново 

озвучений нами з метою побудови активного діалогу за змістом мультфільму 

з учнями, враховуючи їх словниковий запас, та з метою повторення 

відмінювання прийменників. Перед першим переглядом перед учнями було 

поставлене запитання: Хто герої мультфільму та що вони роблять? Перед 

другим переглядом школярі повинні були зібрати якомога більше детальної 

інформації про кожного з героїв. Їхні відповіді ми записували на дошку у 

вигляді таблиці, для подальшого використання її змісту в якості опорної 

інформації для переказу. Після збору відповідей від учнів обираємо учня для 

виконання їм переказу за допомогою інформації з таблиці на дошці. 

Завданням перед третім переглядом є інсценування дій героїв мультфільму, 

тобто повне відтворення діалогу. Обираємо акторів, інші учні 

розподіляються на групи підтримки акторів, якщо ті будуть потребувати 

допомоги. 

Процес використання мультимедійних технологій реалізується через 

комплекс методів, форм та засобів: 

 методи: перегляд та обговорення мультфільмів, відеофрагментів, 

мультимедійних презентацій, бесіди, рольові ігри, аналіз ситуації, наративи, 

групові проекти;  

 форми: індивідуальна та колективна робота;  

 засоби: комп’ютерні засоби, мобільні пристрої, web-ресурси (сайти, 

авторський сайт, блоги, електронні соціальні мережі), мультимедійні засоби 

(мультимедійні презентації, мультфільми, відеофрагменти) [40, с. 99].  

Електронні соціальні мережі відіграють важливу роль у процесі 

соціалізації дітей. Нами використовуються загальновідомі електронні 

соціальні мережі „Facebook“, „Pinterest“ та „Instagram“ для пошуку та 
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подальшого застосування матеріалів (фото, відео, малюнків тощо) з 

різноманітної тематики, для пошуку корисної інформації, для розвідки нових 

ідей і натхнення, для знахідки відповідей на питання (див. Додаток Д.1, 

Рисунок Д.1). За допомогою соціальних сервісів, ресурсів, що подані у 

мережі Інтернет, створюємо презентації (powtoon.com, prezi.com, 

goanimate.com, videoscribe.com тощо); записуємо відео (uvsoftium.ru, 

splitcamera.com, camstudio.org тощо; опрацьовуємо фото та відео 

(freesoftware.in.ua/7-photoscape, soft- file.ru/free-video-editor, soft-

file.ru/virtualdub тощо); створюємо навчальні ігри (puzzlecup.com/crossword-

ru, proprofs.com/games/-create-game, rebus1.com/ua, classtools.net тощо) [40, 

с. 113]. 

Використовуючи додаток „Viber“ або пропрієтарний месенджер 

„WhatsApp“, створюємо групи (наприклад: група „2 клас, мова іврит“), 

розміщуємо в групах навчальні матеріали, електронні презентації, малюнки, 

відео, фото; передаємо текстові та аудіо повідомлення; подаємо персональні 

завдання; проводимо конкурси, виставляємо рейтинги, оголошуємо 

переможців; заохочуємо учнів до розміщення власних робіт у групі [45]. 

Аналізуючи власний досвід роботи з учнями молодших класів, 

вважаємо за необхідне відзначити цінність наочних навчальних матеріалів. 

Використання наочності позитивно впливає на швидкість сприйняття даних, 

нової інформації; що ґрунтуються на зоровому і слуховому сприйнятті, які 

забезпечують швидке й ефективне засвоєння матеріалу, сприяють 

взаємонавчанню дітей. Ми вважаємо, що нами створена вдала наочність за 

назвою: „ ימי ההולדת שלנו  “ (Наші дні народження) (див. Додаток Д.2, 

Рисунок Д.2). Цінність даної наочності в тому, що нею охоплюється декілька 

тем, а саме: назви єврейських місяців, жіночі та чоловічі єврейські імена, 

гематрія (числове значення літер). Також ця наочність служить як мотиватор 

повторення та закріплення вивченого раніше: поздоровлення і побажання на 

день народження, єврейські свята та символи єврейських свят [10]. 
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Наочність як джерело знань допомагає отримати правильне уявлення 

про предмет, дію, розмір, колір та ін., також є засобом закріплення засвоєних 

слів та речень, засобом перевірки знань. Це можуть бути натуральні 

предмети, спеціально підібрані малюнки; малюнки-плакати із зображенням 

серії предметів, що належать до однієї теми, лепбуки наприклад, предмети 

домашнього вжитку, традиційні національні предмети, одяг (див. 

Додаток Д.3, Рисунок Д.3) тощо; картини-плакати із зображенням дій 

предметів; серії малюнків (предметних, тематичних, ситуативних); картки 

миттєвого пред'явлення: дидактичний роздавальний матеріал для організації 

диференційованого навчання учнів у режимах індивідуальної, парної та 

групової роботи (див. Додаток Е.1, Рисунок Е.1); таблиці, схеми, фотографії; 

фонограми (див. Додаток Г.2) та відеофонограми (див. Додаток Г.3) із 

записами автентичних навчальних матеріалів.  

Великий дидактичний потенціал як допоміжні засоби навчання у 

початковому навчанні мови іврит мають предмети природного походження: 

каміння, пісок (див. Додаток Е.2, Рисунок Е.2), гілочки и листя дерев та ін. А 

м’які іграшки, ляльки, в’язані літери роблять урок живим, цікавим. За 

допомогою в’язаних літер (див. Додаток Е.3, Рисунок Е.3) маємо змогу 

опрацювати не тільки назви літер, а й назви кольорів, назви величин, описати 

ступінь м’якості. М’які іграшки (див. Додаток Д.4, Рисунок Д.4) стають 

героями уроку, за підтримкою яких учні відпрацьовують та долають 

граматичні труднощі: іменник + дієслово в теперішньому часі (чоловічого та 

жіночого роду однини та множини); повторюють назви одягу, частини тіла та 

кольори. Крім того, завдяки такому прийому утворюються асоціації 

безпосередньо з предметом, що вкрай важливе для засвоєння лексики мови, 

яку вивчають. 

Нами постійно здійснюється розробка наочності, розробка власних 

занять для молодших школярів із застосуванням мультимедійних технологій; 

система вправ, творчих завдань, спрямованих на формування вміння слухати 

й говорити. Виконуючи їх, діти вчаться будувати діалог, вести дискусію, 
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змагатися, співпрацювати, складати вірші, казки, загадки. Кожна дитина має 

змогу розкрити свої пізнавальні, творчі можливості, нахили, подолати окремі 

вади: замкненість, розгубленість, скутість. Використання цих вправ і завдань 

роблять процес навчання учнів цікавим та невимушеним.  

Для розвитку пізнавальної активності учнів і розвитку їхньої 

самостійності у своїй практиці ми неодноразово застосовували елементи 

створення лепбука, які допомагають швидко і ефективно засвоїти нову 

інформацію, закріпити вивчене в пізнавально-ігровій формі. Учні проводять 

спостереження, виконують завдання, закріплюють інформацію, а з годом 

можуть освіжити свої знання з тієї чи іншої теми. Сам процес виготовлення 

лепбука неймовірно захоплюючий, діти беруть активну участь у його 

підготовці, отже й процес запам’ятовування проходить легше і швидше. 

Створення педагогічних програмних розробок та їх подальша практична 

реалізація надасть навчальному процесу завершеного характеру. 

Забезпечення реалізації форм і методів навчання неможливе без певних 

засобів. До засобів реалізації методики відносяться мультимедійні технології 

(відео- та аудіообладнання, мультимедійна дошка, проектор), програмні 

засоби, що дозволяють інтегрувати в інформаційний простір текстові, 

графічні, анімаційні, відео- і звукові відомості одночасно з їх використанням; 

персональний комп’ютер, мобільні пристрої, web-орієнтовані (спеціалізовані 

сайти, авторський сайт, соціальні мережі, YouTube) та ін. 

Водночас досвід переконує в тому, що найбільший ефект досягається 

тоді, коли комп'ютерний курс підтримується відповідним підручником. 

Підручники з мови іврит рекомендовані Міністерством освіти і науки 

України, матеріал підручників відповідає новим Державним стандартам 

початкової загальної освіти, програмі з мови іврит для 1–4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 

Матеріал підручників сприяє формуванню й розвитку мовленнєвої, мовної, 

соціокультурної та діяльнісної компетентності. Крім цього, у підручниках 

дібрано навчальний матеріал для формування культурологічної 
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компетентності, а також матеріал для проведення фізкультхвилинок, який 

сприятиме розвитку здоров’язбережувальної компетентності школярів. Для 

формування навички читання запропоновано складові таблиці, групи слів, 

невеликі тексти; дібрано цікавий матеріал (дидактичні ігри, завдання з 

логічним навантаженням, загадки, прислів’я, вірші, аудіо матеріал) для 

групової та парної роботи, для самостійної роботи тощо). Теми дібрано з 

урахуванням сфер і тематики, визначеної у програмі (особистісної, публічної 

та освітньої), що розширює уявлення школярів про навколишній світ. 

Підручники містять цікаві тексти для читання, слухання та обговорення, 

серед яких представлено твори відомих дитячих єврейських поетів та 

письменників. Нижче подано список підручників та посібників, які 

використовуємо у навчальному процесі на уроках вивчення мови іврит у 

початковій школі [13, с. 127-129]: 

 Мова іврит, 1 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням українською мовою / Н. В. Бакуліна. – К.: Пед. думка, 

2012. – 128 с.  

 Буквар. Іврит: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням українською (російською) мовою. 2 клас / Н. В. Бакуліна. 

Чернівці.: Букрек, 2014. – 144 с. 

 «Отійот медаброт», «Отійот кор’от», «Отійот котвот»: серія книг 

рекомендовано Єврейським агентством, кафедрою єврейської освіти в 

діаспорі / І. Талмуд. Тель Авів.: Оцаат Діюнон, 2005, яка є основою для серії 

успішних книг по всьому світу «Єладім ломдім іврит», ч.   1,2,3. / І. Талмуд. 

Тель Авів.: Оцаат Діюнон, 2003. 

 «Аколь хадаш», книга 1, 2: підручник мови іврит для учнів молодших 

класів / Єврейське агентство, викладання івриту в діаспорі, центр розробки 

методів навчання «Матах». Тель Авів: Матах, 1990. 
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 «Вчимося писати», робочий зошит з івриту для учнів 1 класу для 

загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / 

Ю. Фалеса. Чернівці.: Місто, 2015. – 63 с.  

 Робочий зошит з єврейської мови, рекомендовано Міністерством 

освіти України / Л. І. Куперберг. Київ.: 1998. – 40 с. 

Інтерактивне навчання дає змогу проводити уроки-ігри, 

уроки-подорожі, театралізовані уроки, уроки-конференції, уроки-конкурси, 

уроки-вікторини, уроки-казки, що зацікавлює та стимулює дітей до навчання, 

розвиває та виховує прагнення до знань, до навчання мови іврит, формує 

внутрішню мотивацію до навчання. Заняття з використанням інтерактивних 

технологій проходять цікаво, продуктивно, допомагають уникнути боязні 

розмовляти мовою іврит, знімають мовні бар’єри в учнів із різним рівнем 

навчальних досягнень, допомагають встановленню діалогу між учнями. 

Головне, що на таких заняттях відбувається розвиток творчих здібностей 

учнів, їх пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків читання, 

в учнів виникає бажання читати художню, наукову літературу, дитячі газети і 

журнали, зростає мотивація формулювати власну думку, правильно її 

висловлювати, доводити свою точку зору, аргументувати її та дискутувати, 

спираючись на вже засвоєнні знання; підвищується комунікативна 

компетенція учнів [35, с. 171]. Задля цього необхідно перетворити кожен 

урок на урок спілкування, урок мислення, де істина полягає як суперечка про 

істину, як діалог, щоб учні мали можливість розуміти і рефлексувати з 

приводу того, що вони знають, думають і яку роботу виконують [41, с. 22]. 

 

2.4. Аналіз результатів емпіричного дослідження (методами 

кількісної обробки даних) 

 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі закладу освіти 

„Середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс „Ор-Авнер“ 

м. Камя’нське“ у другому класі протягом I семестру 2019–2020 н.р., 
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експериментальна група складалася з 9 осіб. Мета емпіричного дослідження 

– доказ ефективності розробленого комплексу вправ, спрямованих на 

формування комунікативних компетенцій за змістовною лінією 

«Взаємодіємо усно» у другому класі протягом I семестру. 

Поставлена перед нами мета потребувала розв'язання низки завдань: 

 вивчити програмні вимоги усного мовлення та проаналізувати засоби 

діагностики комунікативної компетенції; 

 провести анкетування учнів; 

 провести діагностичні дослідження; 

 експериментально довести ефективність розробленого комплексу вправ 

для формування певних компетенцій з аудіювання, діалогічного та 

монологічного мовлення; 

 порівняти аналіз результатів первинної та вторинної діагностик. 

План дослідно-експериментального дослідження: 

1. Аналіз програмних вимог усного мовлення. 

2. Первинна діагностика учнів. 

3. Дослідне навчання. 

4. Вторинна діагностика учнів. 

5. Порівняльний аналіз результатів первинної та вторинної 

діагностики. 

Відповідно критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкових класів, затверджених МОН України та розроблених для мов 

національних меншин (друга мова), ми з’ясували особливості формування 

вмінь усного мовлення та проаналізували критерії оцінювання аудіювання й 

усного діалогічного й монологічного мовлення [80]. 

Згідно з навчальною програмою з мови іврит у другому класі, 

оволодіння мовленнєвою діяльністю передбачає розвиток наступних вмінь: 

 з аудіювання: сприйняття на слух, слухання і розуміння незнайомого 

тексту; 
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 з діалогічного мовлення: побудова діалогів, розігрування діалогів, 

застосування мовленнєвих кліше, дотримання правил спілкування в діалозі; 

 з монологічного мовлення: переказ тексту, складання висловлювань, 

опис особи, предметів, дій. 

Для з’ясування рівнів сформованості вмінь усного мовлення ми 

орієнтувалися на критерії оцінювання аудіювання, усного діалогічного й 

монологічного мовлення з певними корективами з огляду на особливості  

формування вмінь усного мовлення мовою іврит, які були розроблені 

кандидатом педагогічних наук Н. В. Бакуліною [15, с. 13]. 

До високого рівня сформованості вмінь аудіювання було віднесено 

вміння правильно відповісти на всі чотири запитання щодо змісту тексту, до 

достатнього – на три, до середнього – на два, до початкового – на одне.  

До високого рівня сформованості вмінь діалогічного мовлення 

віднесено вміння самостійного діалогічного мовлення відповідно до 

поставлених завдань; до достатнього – самостійне мовлення, але спираючись 

на допоміжні матеріали; до середнього – відтворення з опорою на 

допоміжний матеріал, після попереднього обдумування; до початкового – 

відтворення знайомого діалогу, спираючись на допоміжні матеріали і 

допомогу вчителя.  

До високого рівня сформованості вмінь монологічного мовлення було 

віднесено уміння самостійно будувати монолог від 12 до 14 слів і більше, до 

достатнього – від 10 до 12 слів; до середнього – від 10 до 8 слів; до 

початкового – до 8 слів.  

Нами було проаналізовано „Буквар. Мова іврит“, який 

використовувався при навчанні мови іврит у другому класі [69; 23]. Автор 

підручника Н. В. Бакуліна. Підручник рекомендовано Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням українською мовою. Зміст підручника побудовано на засадах 

компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів навчання, відповідно 
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до чинного Державного стандарту початкової загальної освіти та програми з 

мови іврит для 1-4 класів шкіл із навчанням українською мовою. Відповідно 

до вимог, підручник: 

 допомагає опанувати івритську грамоту – засвоїти букви 

івритського алфавіту та їх звукове значення; 

 сформувати вміння читати та писати на івриті; 

 збагатити словниковий запас; 

 розвинути усне мовлення; 

 розширити коло знань про єврейську культуру; 

 містить яскраві ілюстрації для моделювання ситуацій 

спілкування; 

 містить ритміко-пісенний матеріал. 

Аналізуючи власний довід роботи з позначеним підручником, ми 

можемо стверджувати, що підручник не достатньо містить: 

 мовленнєвих кліше, лексичних одиниць як опори для виконання 

завдань з аудіювання чи усного мовлення; 

 корисних та цікавих завдань, мовленнєвих вправ для 

використання мови іврит. 

Дослідно-експериментальна робота складалася з 3-х етапів: 

1. Констатуючий 

2. Формуючий 

3. Контрольний 

У процесі здійснення констатуючого експерименту були використані 

такі методи: 

 спостереження; 

 аналіз шкільної документації та учнівських робіт; 

 бесіда з учнями; 

 тестування. 
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На цьому етапі були проведені аналіз продуктів діяльності учнів, 

первинна бесіда з учнями та спостереження, що дало нам змогу констатувати 

наступне: деякі учні почувають себе некомфортно на уроці, через те що не 

має відчуття впевненості в своїх силах; відчувають напруження, тому що не 

завжди розуміють як виконати завдання, тож як результат маємо низьку 

активність.  

На початку навчального року ми провели попередню самостійну 

роботу для виявлення рівня сформованості навичок усного мовлення. До цієї 

роботи входило 3 завдання, аудіювання та діалогічне і монологічне 

мовлення. Всі етапи цієї самостійної роботи були виконані протягом трьох 

уроків. На першому уроці учні слухали незнайомий текс обсягом у запису до 

1 хвилини (2 прослуховування), відповідали на чотири запитання щодо 

змісту тексту. Другий етап цієї роботи це скласти діалог відповідно до 

поставлених задач ураховуючи етикетні формули (3–4 висловлювання 

кожного співрозмовника). Будування монологу на певну тему (12–14 слів, 3–

4 речення) – входило в самостійну роботу третього етапу. 

Таблиця 2.18 

Рівні сформованості умінь усного мовлення з мови іврит 2 класу 

(первинна діагностика) 

ПІБ Аудіювання 
Діалогічне 

мовлення 

Монологічне 

мовлення 

Середній 

бал 

Александрова К. 3 2 2 2 

Гаврилова Е. 3 2 3 2 

Гордієнко Є. 4 3 4 4 

Маляр К. 2 2 3 2 

Нефьодов Є. 1 2 3 2 

Обревко Д. 4 4 4 4 

Сизько М. 2 3 3 3 

Чернюк О. 2 3 2 2 

Шалієва Ю. 1 1 3 2 
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Початковий рівень сформованості вмінь було оцінено в 1 бал, середній 

рівень – в 2 бали, достатній рівень – в 3 бали, високий рівень – в 4 бали. 

Загальні оцінки за роботи становили 22 % оцінок – відмінно, 11 % – добре, 

67 % – задовільно. Середній бал другого класу становить 2.6. 

З усіма запитаннями в першому завданні впоралося 22 % учнів, з 

трьома – 22 % учнів, з двома – 34 %, а 22 % – відповіли вірно лише на одне 

запитання. 

С другим завданням – побудувати діалог відповідно до поставлених 

задач самостійно впоралися 11 % учнів, 33 % учнів будували діалог 

спираючись на допоміжні матеріали, 45 % учнів відтворили діалог з опорю 

на допоміжний матеріал, після попереднього обдумування, 11 % – відтворили 

знайомий діалог, спираючись на допоміжний матеріал і допомогу вчителя. 

У третьому завданні 22 % учнів самостійно будували монолог, 

вживаючи більше 12 слів, 56 % учнів вживали до 12 слів, 22 % – вживали до 

8 слів. 

Таблиця 2.19 

Результати первинного тестування 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Уміння, що перевіряються 

Рівні сформованості умінь 

усного мовлення (у %) 

висо

кий 

достат

ній 

серед

ній 

почат

ковий 

Аудіювання вислухати і зрозуміти 

незнайомий текст 

22 22 34 22 

Діалогічне 

мовлення 

складати діалог (ураховуючи 

етикетні формули, 

дотримуючись правил 

спілкування 

11 33 45 11 

Монологічне 

мовлення 

будувати монолог на певну 

тему 

22 56 22 – 
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Аналіз результатів дослідження усного мовлення другокласників, 

здобутих на констатуючому етапі педагогічного експерименту, проведеного 

на початку навчального року, виявив низький рівень сформованості в учнів 

мовленнєвих умінь: 56 % учнів не розуміють прослуханий текст після 1–2 

прослуховувань, 56 % – не вміють будувати й розігрувати діалог залежно від 

комунікативної мети й ситуації, не вміють доречно використовувати етикетні 

формули, або\та не вміють уважно слухати співрозмовника, 22 % – не вміють 

будувати монолог на певну тему. Метою первинної діагностики було 

виявлення рівня сформованості навичок усного мовлення, отже за 

результатами констатувального експерименту було виявлено, що рівень 

усного мовлення є середнім і вимагає підвищення.  

Формуючий етап експерименту був заснований на проведенні системи 

уроків, спрямованих на формування комунікативних компетентностей усного 

мовлення. У ході формуючого експерименту наша навчальна робота на 

уроках з мови іврит була спрямована на розв’язання таких завдань:  

 розвиток комунікативних вмінь,  

 запровадження інтерактивних технологій,  

 розвиток зв’язного мовлення,  

 інтеракція=ефективність. 

Для вирішення зазначених завдань були розроблені завдання для 

підвищення рівня комунікативної компетентності, впроваджено різноманітні 

форми, методи і прийоми інтерактивного навчання. Отримані 

експериментальні дані можуть послужити підставою для побудови 

комплексу інтерактивних вправ, що сприяють формуванню комунікативної 

компетентності усного мовлення. На основі аналізу первинної діагностики 

нами був складений тематичний план, до кожної теми якого ставилися певні 

цілі і підбиралися додаткові завдання з розробленого нами комплексу вправ. 

У наступній таблиці подано методи інтерактивних технологій, які 

використовувалися на уроках впродовж формуючого експерименту. 
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Таблиця 2.20 

Методи інтерактивних технологій на етапі формуючого експерименту 

Тема уроку 
Методи інтерактивної технології 

Тип уроку 

Моя родина, 

повторення 

„Незакінчені речення“, робота над текстом вірша: „Моя 

сім’я“ Н. В. Бакуліной 

Соціальні 

контакти 

засвоєння знань 

„Інтерв’ю“, ігрові ситуації, діалог за ситуативним 

малюнком, діалог – обмін інформацією 

Школа 

повторення 

„Мовне портфоліо“, монолог на тему „האותיות שלי“ (Мої 

літери) 

Дозвілля 

перевірка 
Вірш-презентація „У дитячому садку є багато кульок“ 

Щоденні справи 

закріплення 
Презентація-загадка „Учні вчать іврит“ 

Друзі вивчення 

нового 

Інсценування, міні-спектакль вірша Мірік Снір 

„Маленька дівчинка“ 

Родина, друзі 

закріплення 
Ситуативний діалог за змістом мультфільму 

День народження 

засвоєння знань 

Робота в малих групах на основі наочності „ ימי ההולדת  

 (Наші дні народження) “שלנו

Людина 

перевірка 

вивченого 

Робота в парах на основі плакату„ עכשיו ה\איך אני מרגיש  “ 

(Як я почуваюсь зараз) 

Предмети одягу 

засвоєння знань 

„Навчаючи учусь“ за змістом лепбуку „הארון שלי“ (Моя 

шафа) 

Частини тіла 

засвоєння знань 

Навчання у грі – пантоміма за змістом відеофонограми 

 (… Голова, плечі) “ראש, כתפיים„

Харчування 

засвоєння знань 
Робота в парах 

Ціна, у магазині 

закріплення 

Ситуативна гра „בחנות. פירות וירקות“ (У магазині. Фрукти 

та овочі) 

Дикі та свійські 

тварини 

повторення 

Стимуляційна гра „גן החיות“ (Зоопарк) 
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Майже на кожному уроці на етапі підсумку впроваджувалася 

технологія «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось 

швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку 

чи позицію. Ставимо питання всьому класу, учні передають мікрофон (ручка, 

олівець) один одному, по черзі беручи слово, не коментуючи і не оцінюючи 

подані відповіді. 

Часто на уроках з мови іврит використовувалася робота у парах. 

Технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів через 

те, що кожен учень має змогу говорити, висловлюватись. Робота в парах дає 

учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати 

свої думки перед класом; сприяє розвитку навичок спілкування, вміння 

висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести 

дискусію. Для кращого запам’ятовування, сприймання, усвідомлення та 

структурування навчального матеріалу ми використовували наступні 

інтерактивні вправи:  

 „Збери діалог“: кожна пара отримує „розрізаний діалог“ на фрази, учні 

читають кожну фразу, встановлюють порядок фраз, а потім його розігрують; 

 „Давай поговоримо“: навчальні діалоги відповідно до поставлених 

задач з опорою на допоміжні матеріали, а саме: мовленнєві кліше на 

вираження привітання, прощання, радості при зустрічі, представлення себе та 

іншої людини, вдячності, вибачення, побажань і привітань, враховуючи деякі 

етикетні формули розмови; 

 „Я покажу, а ти скажи“: в одного з учнів є картки з зображенням дії або 

предмету, а на звороті картки слово на івриті; учень показує картку – партнер 

промовляє слово, потім разом перевіряють, перевернувши і прочитавши 

картку; 

 „Я скажу, а ти покажи“ або „Пантоміма“: один з учнів показує 

пантомімою дію\рух або предмет, інший озвучує. 



66 
 

Роботу у малих групах доцільно використовувати для досягнення будь-

якої дидактичної мети: засвоєння,   закріплення, перевірки знань тощо. Нами 

були застосовані подальші інтерактивні вправи у роботі з групами: 

 „Складання словосполучень /речень“: кожна група отримувала картки з 

зображенням/словом/ з зображенням та словом із завданням – скласти 

словосполучення або речення; хто перший виконав – озвучує, інші 

повторюють; 

 „Прослухай та розфарбуй“: учні отримують заздалегідь зображення 

предметів, вчитель зачитує текст\вірш, учні слухають, та розфарбовують 

приміром будиночки за кольорами в тій послідовності, що прозвучіть у 

тексті\віршу; 

 „Відновлення деформованого речення / тексту“. 

 При груповому навчанні, де учні працюють разом над одним завдання 

із контролем вчителя, ми користувалися другими вправами: 

 „Протилежність“: вчитель швидко промовляє нові слова, а учні 

навпаки – повільно; вчитель голосно, діти – пошепки; вчитель неправильно, 

учні – правильно; 

 „Сніжний ком“: вчитель каже слово і показує на учня, учень повторює 

слова вчителя та добавляє своє слово – будує речення із двох слів; наступна 

дитина повторює два слова і додає своє – вимовляє речення із трьох слів і т.д. 

 „Почуй та зроби“: у кожного учня є картка з рисунком / словом / 

рисунком і словом, вчитель промовляє словосполучення / речення, той хто 

почув „своє“ слово піднімає руку / встає, слухає команду від вчителя та 

виконує її. Приклад команд: ти кажеш „дякую“, „будь ласка“, ти спиваєш 

пісню, ти танцюєш, ти робиш „апчі“ і т.д. ; 

 „Навчаючи учусь“, тема одяг: кожен учень отримує картку з рисунком 

одягу та його назвою на івриті, потім читає та записує це слово в свій зошит. 

Той хто закінчив підходить до лепбука із своїм зошитом, промовляє нове 

слово та відкріплює „свій“ одяг з лепбука, а потім йде навчати 
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однокласника\однокласницю й сам отримує інформацію від нього / неї. За 

відведений час кожен повинен навчитись у кожного. Наступний етап: 

відтворення інформації, аналіз та узагальнення отриманих знань. 

Майже кожен урок супроводжувався мультимедійною презентацією, 

яка надавала можливість виконувати різні види роботи швидше, спрощувала 

використання пояснювально-ілюстративного методу, допомагала 

концентрувати увагу учнів, розвивати наочно-образне мислення, уяву і 

пам'ять, активізувала пізнавальну діяльність учнів. 

При проведенні підсумкового контролю учням було запропоновано 

аналогічне вхідному контролю завдання, тобто самостійну роботу для 

виявлення рівня сформованості навичок усного мовлення. На вторинну 

діагностику нами було надано 3 завдання: з аудіювання та діалогічного і 

монологічного мовлення. Метою вторинної діагностики в кінці I семестру 

було виявлення рівня сформованості навичок комунікативної компетентності 

учнів при навчанні усного мовлення після використання комплексу вправ. 

Проведення тестування засвідчило такі результати: 

Таблиця 2.21 

Рівні сформованості умінь усного мовлення з мови іврит 2 класу 

(вторинна діагностика) 

ПІБ Аудіювання 
Діалогічне 

мовлення 

Монологічне 

мовлення 

Середній 

бал 

Александрова К. 3 3 2 3 

Гаврилова Е. 3 2 3 3 

Гордієнко Є. 4 4 4 4 

Маляр К. 2 2 3 2 

Нефьодов Є. 2 3 3 3 

Обревко Д. 4 4 4 4 

Сизько М. 3 3 3 3 

Чернюк О. 2 3 3 3 

Шалієва Ю. 2 2 3 2 
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Загальні оцінки за роботи становили 22 % оцінок – відмінно, 56 % – 

добре, 11 % – задовільно. Середній бал другого класу становить 3. 

З усіма запитаннями в першому завданні впоралося 22 % учнів, з 

трьома – 33 % учнів, з двома – 45 %. С другим завданням самостійно 

впоралися 22 % учнів, 45 % учнів будували діалог спираючись на допоміжні 

матеріали, 33 % учнів відтворили діалог з опорю на допоміжний матеріал. У 

третьому завданні 22 % учнів самостійно будували монолог, вживаючи 

більше 12 слів, 67 % учнів вживали до 12 слів, 11 % – вживали до 8 слів. 

Таблиця 2.22 

Результати вторинного тестування 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Уміння, що перевіряються 

Рівні сформованості умінь 

усного мовлення (у %) 

висо

кий 

достат

ній 

серед

ній 

почат

ковий 

Аудіювання вислухати і зрозуміти 

незнайомий текст 

22 33 45 – 

Діалогічне 

мовлення 

складати діалог (ураховуючи 

етикетні формули, 

дотримуючись правил 

спілкування 

22 45 33 – 

Монологічне 

мовлення 

будувати монолог на певну 

тему 

22 67 11 – 

 

У ході дослідження ми порівняли отримані результати з первинної та 

вторинної діагностики і зробили висновок, що початковий рівень 

сформованості навичок з аудіювання, діалогічного та монологічного 

мовлення не виявлений у 2 класі, тому що учні з початкового рівня перейшли 

на середній рівень. Середній рівень сформованості з аудіювання підвищився, 

а з діалогічного та монологічного зменшився, бо учні з середнього рівня 

перейшли на достатній, таким чином спостерігаємо зростання достатнього 
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рівня по трьох видах мовленнєвої діяльності. Зростання високого рівня 

спостерігаємо тільки в аудіюванні. Середній бал після проведення первинної 

діагностики склав 2.6, а середній бал після проведення вторинної діагностики 

склав 3. 

Таблиця 2.23 

Вид 

мовленнєвої 

діяльності 

Рівні сформованості умінь усного мовлення (у %) 

високий достатній середній початковий 

ПС КС ПС КС ПС КС ПС КС 

Аудіювання 22 22 22 33 34 45 22 – 

Діалогічне 

мовлення 

11 22 33 45 45 33 11 – 

Монологічне 

мовлення 

22 22 56 67 22 11 – – 

ПС – початок семестру, КС – кінець семестру 

 

Діаграма зміни рівнів сформованості умінь з аудіювання 

Рисунок 1 
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Діаграма зміни рівнів сформованості умінь з діалогічного 

мовлення 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма зміни рівнів сформованості умінь з монологічного 

мовлення 

Рисунок 3 
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Треба зазначити, що отриманий результат є незначним. Але можна 

прослідкувати зміни у колективі класу, індивідуальні зміни дітей, їх 

відкритість та зацікавленість до навчання, до спілкування мовою іврит. На 

етапі впровадження формувального експерименту під час використання 

інтерактивних технологій засобами розроблених нами завдань діти 

демонстрували активність у процесі роботи і готовність до її виконання, 

вчилися кооперуватися у групи та взаємодіяти один з одним. Відразу було 

помітно зростання мотивації до навчання.  

Результати дослідно-експериментальної роботи свідчать про 

підвищення ефективності уроку, коли використовуються інтерактивні методи 

навчання; зростання інтересу до роботи на занятті, удосконалення уміння і 

навичок учнів, підвищення рівня успішності. 

На нашу думку, такі результати дозволяють рекомендувати 

впроваджувати інтерактивні технології у навчальний процес задля 

ефективного формування комунікативних компетентностей. Вона є 

ефективною, оскільки впливає на рівень володіння мовою як засобом 

спілкування, пізнання, впливу в різноманітних життєвих ситуаціях незалежно 

від мети спілкування. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Основною метою початкового навчання мови іврит є розвиток 

здібностей учнів до спілкування мовою, яка вивчається. Програми з мови 

іврит розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту початкової 

освіти, з урахуванням вікових особливостей розвитку та потреб дітей й 

забезпечують учням можливість повноцінно користуватися мовою іврит як 

засобом комунікації і пізнання, залучають до багатства єврейської культури. 

Зміст навчання мови іврит визначається такими змістовними лініями: 

мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна. Діяльнісна лінія навчання є 

загальною як для мов навчання, так і для мов, що вивчаються як окремий 

предмет. Основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна, 

соціокультурна і діяльнісна змістові лінії спрямовані на забезпечення 

мовленнєвої. Всі змістові лінії навчання є взаємозалежними, 

взаємопов’язаними та спрямовані на формування ключових, предметних, 

комунікативної та читацької компетенцій. Базовий компонент з мови іврит 

спрямований на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, а також 

засвоєння знань й формування мовних умінь, підвищення мотивації до 

навчання і створення міцної бази для подальшого вивчення івриту. 

2. Невід’ємною частиною успішної організації процесу навчання івриту 

є контроль навчальної діяльності відповідно до основних цілей навчання з 

урахуванням інтересів і можливостей учнів молодших класів. Результати та 

шляхи досягнення, оцінювання та корекція навчання коригується за 

допомогою діагностики. Об’єктами контроля та оцінювання значаться мовні 

вміння з аудіювання, говоріння, читання, письма та сформованість певного 

кола знань про мову, мовні та правописні вміння, графічні навички письма. 

Засобами діагностики комунікативної компетентності з мови іврит є: 

спеціальні тестові завдання, усне й письмове опитування, вправи с картками, 

лінгводидактичне тестування, моніторинг, діагностика, ігрові завдання та 

мовне портофіліо, аналіз продуктів діяльності або творчості учнів, 
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списування, зорово-слуховий диктант, письмовий твір, переказ, діалог та 

монолог. 

3. Для забезпечення активної взаємодії між учнями є доцільним 

застосування інтерактивних технологій, методів, виконання інтерактивних 

вправ із застосуванням рефлексії як підсумком діяльності учнів. Відомо, що 

успіх в вивченні іноземної мови залежить від правильно підібраного методу 

та мотивації того, хто вивчає мову. Використання інтерактивних 

пізнавальних завдань впливає на розвиток умінь спілкуватися усно і 

письмово. Для розвитку усного спілкування використовуються такі методи, 

як розігрування діалогу, монологу, проведення сюжетно-рольових ігор, 

творчі завдання, інтерактивні вправи, спрямованих на формування вміння 

слухати і говорити. Для розвитку уміння спілкуватися письмово 

пропонуються такі завдання, як будування і записування окремих речень, 

висловлювань, написання ситуативних вправ, твору з опорою на різні 

допоміжні матеріали.  

4. Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес 

стимулює бажання до навчання, збуджує активність школярів в оволодінні 

знаннями, заохочення до пошукової діяльності. Застосування можливостей 

використання комп’ютеру на уроках вносить суттєвий вклад у вдосконалення 

навчально-виховного процесу, а саме як вагоме доповнення до навчального 

матеріалу підручників з мови іврит.  

5. Метод проектів є одним із сучасних методів в напрямку формування 

комунікативної компетентності. Рекомендовано застосовувати різні типи 

проектів: ігрові проекти, рольові проекти, творчі проекти, індивідуальні 

проекти, групові проекти, інформаційні проекти. Робота над навчальними 

проектами є ефективною формою організації пізнавальної творчості та й 

усього життя дітей, пробуджує дитячу уяву, збагачує активний словниковий 

запас, формує досвід соціальної схвальної поведінки, має позитивний вплив 

на формування особистості молодших школярів. 
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6. Навчання мови іврит у молодших класах відбувається з 

використання наочності, як джерела знань та як засобом закріплення та 

перевірки знань. Наочне навчання допомагає свідомому і міцному засвоєнню 

мови іврит. Використання наочності зацікавлює учнів, спонукає, щоб вони 

говорили мовою іврит. Наочність дозволяє створити природні ситуації як при 

ознайомленні з новим матеріалом так і на етапі закріплення і повторення 

вивченого матеріалу. 

7. Проведення експериментального дослідження здійснювалося нами у 

три етапи: констатуючий, формуючий та контрольний. Протягом 

експерименту використовувалась низка методів досліджень: теоретичних ( 

вивчення й аналіз літератури, визначення вимог усного мовлення, аналіз 

рівнів сформованості мовленнєвих вмінь) та емпіричних (спостереження, 

бесіда, тестування, вивчення результатів мовленнєвої діяльності, 

педагогічний експеримент). В експериментальній роботі взяли участь 9 учнів 

другого класу на базі закладу освіти „Середній загальноосвітній навчально-

виховний комплекс „Ор-Авнер“ м. Камя’нське“ протягом I семестру.  

Аналіз результатів дослідження усного мовлення другокласників, 

здобутих на констатуючому етапі, вияв середній рівень усного мовлення на 

первинній діагностики з аудіювання, діалогічного та монологічного 

мовлення. На підставі даних результатів була запланована та проведена 

робота з планування та запровадження системи уроків з застосуванням 

інтерактивних технологій, відповідно до завдань формуючого етапу 

дослідження. Впродовж формуючого етапу впроваджено різноманітні форми, 

методи ,прийоми інтерактивного навчання й особисто розроблені вправи. На 

контрольному етапі була проведена повторна діагностика рівня 

сформованості навичок усного мовлення та зроблений аналіз отриманих 

результатів, аналіз спостережень. 

Порівнюючи результати з показниками первинного тестування ми 

зробили висновок, що зростання високого рівня сформованості навичок 

спостерігаємо тільки в аудіюванні; середній рівень сформованості з 
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аудіювання підвищився, а з діалогічного та монологічного зменшився, бо 

учні з середнього рівня перейшли на достатній, таким чином, спостерігаємо 

зростання достатнього рівня по трьох видах мовленнєвої діяльності; 

початковий рівень сформованості навичок з аудіювання, діалогічного та 

монологічного мовлення не виявлений у 2 класі. 

  



76 
 

ВИСНОВКИ 

Виходячи з поставлених перед нами задач, що вирішувалися в роботі, 

можна зробити наступні висновки: 

Було проаналізовано історичний розвиток підходів до вивчення 

іноземної мови, розглянуто, в якій послідовності відбувалася зміна основних 

концепцій та ідей навчання іноземним мовам у царині навчання. Виявлено з 

досліджень попередників, що зміна методів призвела до вибору якісних 

елементів із кожного методу. Стає зрозумілим, що технології навчання 

іноземним мовам були і є синтезом наукового пошуку і практики. Розгляд 

сучасних підходів, які переважають в методиці навчання іноземних мов, 

культуроорієнтовані й спрямовані на навчання мови і культури, мови і 

соціокультурних знань. Сучасне викладання мов вимагає від учителя 

звертати увагу на підготовку учнів до ефективного спілкування, яке 

передбачає навички та вміння використання мовних форм для реальних 

життєвих цілей. 

Встановлено, що науковці не дають однозначного трактування терміну 

„компетентність“, але ми дійшли висновку, що компетентність – це набута 

компетенція, результат „надбання“ учня. Із досліджень вчених розкриті: 

сутність компетентністного підходу, що полягає у здібності учня діяти у 

різних проблемних ситуаціях; основна ідея, що вбачається в отриманні 

справжніх, індивідуальних знань, які з’являються та формуються у результаті 

досвіду особистої діяльності учнів; спрямованість на результат освіти, а не на 

суму засвоєної інформації; переваги компетентнісного підходу 

спостерігаються у спрямованості на формування особистості учня, 

підготовку його до майбутнього життя у глобальному світі. Компетентнісний 

підхід забезпечує формування в учнів низки ключових, загальногалузевих і 

предметних компетенцій, які в сукупності становлять компетентність 

особистості й визначають її успішну адаптацію в суспільстві.  
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Схарактеризовано технологію інтерактивного навчання з мови іврит та 

особливості її запровадження в наступному алгоритмі: формувати 

комунікативні уміння у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо), мовні знання (фонетичні, 

граматичні, лексичні) та навички оперування ними; створювати інтерактивне 

середовище, атмосферу співробітництва, режим бесіди, діалогу, взаємодії та 

дії, ситуацію успіху; моделювати життєві та соціальні ситуації; збагачувати 

власний пізнавальний і соціальний досвід у учнів; розвивати навички 

проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт; 

формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності на основі використання 

„живих“ матеріалів, які цікавлять всіх і кожного; наближати процес навчання 

до життя, озброїти учнів знаннями, які будуть їм необхідні у практичній 

діяльності; починати з поступового використання інтерактивних технологій; 

старанно планувати, продумувати задум впровадження; раціонально і 

комплексно застосовувати методи, прийоми, засоби і форми інтерактивного 

навчання; вдало орієнтуватися у підборі необхідних інтерактивних вправ 

відповідно до мети уроку та очікувань учнів. 

Встановлено вимоги до знань, умінь, навичок з івриту відповідно до 

Держстандарту початкової освіти та освітніх програм. Виявлено, що базовий 

компонент з мови іврит спрямований на засвоєння елементарних мовних 

знань, формування умінь і навичок слухати і розуміти мовлення, говорити, 

читати й писати, здатності успішно користуватися мовою для вирішення 

різноманітних життєвих задач. Визначено, що під час формування 

іншомовної компетентності необхідно формувати в учнів компетентність у 

всіх видах мовленнєвої діяльності: в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі, 

одночасно вдосконалюючи відповідні мовні знання (з фонетики, лексики, 

граматики). При набутті іншомовної компетентності визначено ключові 

освітні принципи: взаємодіяти, вивчаючи мову, в атмосфері співпраці; 

заохочувати учнів працювати разом, активно діяти в процесі навчання; 

розвивати вміння вчитися; забезпечити учням можливість розуміння 
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практичних функцій мови і умов їх використання; щоденне практикування у 

мовленні; вивчати мову через фізичну діяльність. 

Визначено, що задля успішної навчальній діяльності є потреба в 

контролі, оцінюванні та діагностиці. З’ясовані засоби діагностики 

комунікативних компетентностей з мови іврит, засоби оцінювання 

можливостей використання знань і умінь молодших школярів. Такі методики 

оцінювання як: тестові завдання, опитування, вправи з картками, моніторинг 

використовуємо при слуханні і розумінні прослуханого – при аудіюванні; 

творчі та ігрові завдання, ситуативні діалоги при діалогічному мовленні; 

мовне портфоліо, монолог, переказ – при монологічному мовленні. 

Визначено інтерактивні методи, прийоми, засоби і форми роботи для 

формування комунікативних компетентностей молодших школярів з івриту, 

а саме: метод проектів, розігрування діалогу, монологу, проведення 

сюжетно-рольових ігор, написання ситуативних вправ твору, застосування 

мультимедійних технологій та технічних засобів, використання наочності, 

предметів природного походження, м’яких іграшок, проведення 

фізкультхвилинок, підручники, робочі зошити, дитячі книжки. Виявлено, що 

для введення та активізації матеріалу необхідно опрацьовувати розробки 

мовленнєвих зразків, зразків ситуацій, списки слів та моделей за кожною 

темою. Проаналізовано мовну роботу, яка включає зіставлення подібних, але 

неоднакових явищ в мові іврит та українській мові; аналіз основних 

граматичних труднощів та вправи у зіставленні мовних явищ.  

Проведено педагогічний експеримент, який базувався на трьох етапах: 

на констатуючому етапі була проведена первинна діагностика сформованості 

комунікативної компетентності учнів; на формуючому етапі 

впроваджувалась система роботи з застосуванням інтерактивних вправ; на 

контрольному етапі була проведена вторинна діагностика та зроблений 

аналіз результатів. Дослідження засвідчило, що середній бал після 

проведення вторинної діагностики збільшився. Тож маємо змогу 
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затверджувати, що доцільно вдосконалювати освітній прооцес з мови іврит 

через запровадження методів, форм інтерактивних технологій. 

Отже, в результаті дослідження нами встановлено, що наука навчання 

мовам протягом останніх десятиліть зазнала найбільших змін; одне з 

головних завдань навчання іноземної мови полягає у проникненні в 

культуру, у систему світовідчування та світорозуміння народу, мова якого 

вивчається. Визначено, що для розвитку комунікативних компетентностей 

молодших школярів з мови іврит оптимальним є використання інтерактивних 

методів навчання. Зазначено, що слід поступово вводити елементи 

інтерактивних технологій і пам’ятати, що використання інтерактивних 

технологій – це не самоціль, а лише засіб створення ефективного уроку. 

Інтерактивні методи навчання є органічним і суттєвим доповненням 

класичних методів. Тому завдання педагога є моделювання „освітнього 

сценарію“ й пошук методів досягнення поставленої мети. 

Вважаємо, що поза увагою науковців залишається проблема 

комунікативної методики, яка має певні лакуни через недостатність 

навчальних посібників, практичних пропозицій, прикладів, навчально-

методичних матеріалів для вивчення мови іврит у загальноосвітніх 

навчальних закладах із навчанням українською мовою. Перспективи 

подальших досліджень вбачаємо у роботі над комплексом інтерактивних 

вправ вивчення мови іврит та впровадження їх у навчальний процес; в 

організації навчального процесу, де поєднуються традиційні та інтерактивні 

методи навчання, що дозволить більш ефективно організувати процес 

формування комунікативних компетентностей молодших школярів з мови 

іврит. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

Вірш-презентація „בגן ילדים יש המון בלונים“ 

„У дитячому садку є багато кульок“ 

1. Обговорення назви презентації (слайд 1): 

 вчитель ставить питання: (що є у дитячому садку?) ? מה יש בגן ילדים ; (де є 

кульки?) ?איפה יש בלונים    ; (у дитячому садку є чи немає кульок) 

?בלונים אין או יש ילדים בגן    ; (у дитячому садку є багато чи трохи кульок?) 

?בלונים קצת או המון יש ילדים בגן ; 

 учні дають одну й туж саму відповідь, що співпадає з назвою 

презентації, але кожного разу роблять акцент-наголос на потрібному 

слові: בלונים המון יש ילדים בגן ; таким чином формуємо мовне 

висловлювання. 

2. Завдання перед переглядом презентації: 

 вчитель озвучує питання: (які кульки є у дитячому садку?)  יש בלונים אילו 

? ילדים בגן    

 перегляд презентації. 

3. Учні називають кольори кульок. Для наочності радимо на дошці 

прикріпляти магніт відповідного кольору: якщо учень називає червоний 

колір, – на дошці з’являється магніт червоного кольору, і так далі. 

4. Повторний перегляд презентації (з промовлянням) із завданням:  

(на дошці усе вірно чи ні?) על הלוח הכול נכון או לא? . Збираємо відповіді на 

питання, як що є помилка – виправляємо. 

5. „Працюємо диктором“: вмикаємо презентацію втретє, але без 

звукового супроводу; учням потрібно відтворити звук, тобто „попрацювати 

диктором“. 
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Додаток А.2 

Презентація-загадка „ילדים לומדים עברית“ 

„Учні вчать іврит“ 

1. Пояснюємо учням, що потрібно розгадати який вірш ховається у 

презентації, за умовою, що один малюнок приховує одно слово. 

2. Включаємо презентацію, але без звуку. Учні відгадують, 

промовляють слова, на які вказують малюнки. 

3. Спробувати зібрати вірш за римою. 

4. Завдання перед переглядом презентації; перегляд: 

 вчитель озвучує питання: (відгадали вірно чи ні) גיליתם נכון או לא?  

 (чи кожне слово вірне?) כל מילה נכונה?  

 перегляд презентації із звуком. 

5. Промовляємо весь текст презентації. 

6. „Одягаємо ситуацію на себе“: промовити весь текст презентації, але з 

додаванням займенника אנחנו (ми). 
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Додаток Б.1 

Міні-спектакль „ קטנה ילדה “ 

„Маленька дівчинка“ або „Манюнька-капризулька“ 

1. Опрацювання вірша: 

 роздати учням надрукований вірш Мірік Снір „ קטנה ילדה “ („Маленька 

дівчинка“); 

 пронумерувати рядки вірша; 

 вчитель читає вірш, учні слідкують за читанням, щоб сказати, що саме, 

які речі пропонуються маленькій дівчинці у вірші; 

 знаходимо слова: (гра, солодкість, ведмідь, лялька) בובה  ,דוב ,ממתק ,משחק

біля кожного з цих слів робимо малюнки-підказки; 

 вчитель запитує, учні відповідають, зачитуючи відповіді з вірша: 

(чого мала дівчинка не хоче) ? מה ילדה קטנה לא רוצה   

(що мала дівчинка хоче?)   מה ילדה קטנה רוצה ?  

(де татко, де мама?) ? אימאאיפה ? איפה אבא  

(що мала дівчинка робить?) ? מה ילדה קטנה עושה  

2. Читаємо вірш: ділимо клас навпіл; перша половина зачитує слова-

пропозиції, а друга половина – читає слова-відповіді малої дівчинки. 

3. Домашнє завдання: вивчити вірш.    

4. Обираємо акторів, роздаємо ролі. 

5. Наступного уроку або на перерві перед уроком робимо маленьку 

репетицію. Учні повинні знати, хто за ким починає свої репліки.  

6. Для учнів-глядачів питання, на яке вони повинні дати відповіді після 

перегляду спектаклю: (чому мала дівчинка плаче?) למה ילדה קטנה בוכה?  

7. Перегляд міні-спектаклю. 

8. Відповіді учнів. 

9. Як що є бажаючі, можна скласти нову групу акторів і повторно 

переглянути спектакль. 
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Додаток В.1 

Проект „האותיות שלי“ (Мої літери) 

Необхідно заздалегідь підготувати та роздрукувати шаблони-літер 

івритського алфавіту на аркуші А4, підготувати підручні матеріали 

(кольоровий папір, пластилін, обгортки від шоколаду, наліпки та обладнання 

(клей, олівці, фарби, крейда, фломастери). Кожного уроку учні виконують 

нову літеру. 

1. З’ясовуємо, з чого складається літера: з паличок (коротких, довгих, 

прямих, похилих) , з гачка, з крапочкою чи ні; що нагадує, на що схоже? 

2. Запам’ятовування назви літери та звуку, що вона дає або не дає; які 

має особливості (якщо має). 

3. Імітація літери; за допомогою олівців викладаємо літеру на столі. 

4. Розмальовка або аплікація літери за планом (що 

розмальовуємо / робимо першим, що другим і так далі). 

5. Гра „Чарівний палець“ – малюємо у повітрі літеру, що вивчаємо. 

6. „Пишемо“ літеру на піску або крейдою на малій дошці. 

7. Закріплення: гра „Знайди літеру“ – учні шукають у класі літеру, що 

вивчили. 

На кожного учня заводимо папку з його ім’ям, протягом року всі 

роботи складаємо у папку. В кінці року проводимо захист / презентацію 

проектів. 

Рисунок В.1 
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Додаток Г.1 

Мультиплікаційний фільм 

1. Пояснюємо учням, що зараз вони будуть дивиться мультфільм і їх 

задача – назвати героїв мультфільму та що вони роблять. 

2. Демонстрація фільму. 

3. Збираємо відповіді від учнів та записуємо на дошку у вигляді 

таблиці. 

Таблиця Г.1 

  (що робить)?מה עושה (хто)?מי 

…הולכת, מדברת עם    

(йде, говорить з …) 

(Сара) שרה 

 הולך, מדבר עם ...  

(йде, говорить з …) 

(Йосі) יוסי 

 באה, אומרת ל...  

(приходить і говорить) 

שרה של אימא  

(мама Сари) 

 

4. Просимо одного із учнів розповісти, що ми вже знаємо з 

мультфільму, спираючись на інформацію з таблиці. 

5. Для наступного перегляду вирішуємо, чого ще ми не знаємо, з якою 

метою будемо дивитись мультфільм цього разу. Вчитель записує назви 

наступних колонок. 

Таблиця Г.2 

לה\לו יש   

(є в нього / в 

неї) 

... לש הבית  

(дім …) 

 מה עושה?

(що робить) 

(хто)?מי 

 הולכת, מדברת עם...  

(йде, говорить з …) 

(Сара) שרה  

 הולך, מדבר עם ...  

(йде, говорить з …) 

(Йосі) יוסי  

 באה, אומרת ל...  

(приходить і говорить) 

שרה של אימא  

(мама Сари) 
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6. Перегляд мультфільму. 

7. Учні дають відповіді, вчитель записує на дошку. 

Таблиця Г.3 

יש 

לה \ לו  

(є в 

нього\в неї) 

 הבית של ...

(дім …) 

 מה עושה?

(що робить) 

(хто)?מי 

משפחה 

(сім’я) 

 גדול

(великий) 

עם מדברת הולכת,

… 

(йде, говорить з …) 

(Сара) שרה  

אבא, 

 אימא, אופנים

(тато, мама, 

велосипед) 

 לא גדול ולא קטן

(невеликий і 

немалий) 

 הולך, מדבר עם ...

(йде, говорить з …) 

(Йосі) יוסי    

 באה, אומרת ל...  

(приходить і 

говорить) 

שרה של אימא  

(мама Сари) 

 

8. Просимо одного із учнів розповісти все, що ми знаємо з 

мультфільму, спираючись на інформацію з таблиці. 

9. Наступний перегляд з метою відтворення діалогу. Обираємо акторів, 

обговорюємо, хто починає першим, що каже перший герой, що другий; коли 

з’являється третій герой та що каже. З’ясовуємо, що потрібно знати не тільки 

свої фрази, а й фрази співрозмовника.  

10. Останній перегляд мультфільму. 

11. Відтворення діалогу. Решта учнів слухає уважно й помічає помилки 

(якщо є), після відтворення діалогу виправляємо помилки. 
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Додаток Г.2 

  

Фонограма пісні „היום יום הולדת“ (Сьогодні День народження) 

1. Вчитель пропонує прослухати пісню та сказати, на честь якого свята 

ця пісня. 

2. Відповіді учнів. 

3. Вчитель ставить питання: ?למי יש יום הולדת    (у кого є День 

народження?); הולדת יום יש מתי?  (коли є День народження?). Учні 

відповідають. 

4. Промовляємо, а потім проспівуємо перший куплет. 

5. Вчитель записує речення на дошці та пояснює кожне слово: 

פורח לו וזר שמח לו חג  (у нього радісне свято та квітне букет). Учні читають 

речення з дошки. Вчитель приховує останнє слово, учні читають з дошки, 

додаючи останнє слово. Приховуємо ще й передостаннє слово, учні знову 

зачитують та додають приховані слова по пам’яті. Так вчитель та учні 

продовжують, поки всі слова не будуть прихованими. 

6. Вчитель наголошує, що зараз учні вже готові заспівати всю пісню від 

початку до кінця, тому що вивчили всі слова з пісні. 

7. Вчитель вмикає запис пісні, діти співають разом із фонограмою. 
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Додаток Г.3 

Відеофонограма  

Дану відеофонограму радимо використовувати на фізкультхвилинках. 

Ділимо відеозапис на три етапи. 

1. Вчитель вмикає першу частину відео; завдання для учнів – 

запам’ятати і потім назвати частини тіла, що згадуються у відео.  

2. Учні пробують відтворити те, що бачили та чули на відео. 

3. Вчитель вмикає другу частину відео; завдання для учнів – 

запам’ятати та потім назвати частини тіла, що згадуються у відео. 

4. Учні пробують відтворити те, що бачили та чули на відео. 

5. Вчитель вмикає третю частину відео; завдання для учнів – 

запам’ятати та потім назвати назви одягу та взуття, що згадуються у відео. 

6. Учні пробують відтворити те, що бачили та чули на відео. 

7. Вчитель вмикає відео, учні виконують та проспівують те, що бачать 

у відео від початку і до кінця. 

Можна поділити роботу з відео на два-три уроки. 
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Додаток Д.1 

 

Плакат на тему «Кольори чоловічого та жіночого роду» служить 

наочністю, підказкою при наступних завданнях: 

 відповідь на запитання «Які кольори бачимо на картині?»; 

 відповідь на запитання «Якого кольору олівці, одяг, предмети, тощо?»;  

 підібрати прикметник (чоловічого або жіночого роду) до іменника, 

наприклад: м’яч (синій чи синя), цукерка (червоний чи червона) і так далі; 

 закінчити речення:    אוהב צבע  \אני לא רוצה ..., אוהב צבע  \אני רוצה... (я 

хочу / люблю колір …; я не хочу / не люблю колір…) 

Плакат:   עכשיו ה\מרגי אני איך (як я почуваюсь зараз), підказка варіантів 

відповідей, настрою, почуття; синього кольору для відповідей хлопчиків 

(чоловічий род), червоного кольору для відповідей дівчат (жіночий рід). 

Вчитель запитує – учень відповідає, або не відповідає, але повертає стрілку 

на відповідне місце, а другий учень розповідає за нього. 

Рисунок Д.1 
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Додаток Д.2 

Наочність „ימי ההולדת שלנו“ (наші Дні народження) 

1. Знайомство з назвами єврейських місяців: 

 читання назв місяців; 

 закінчити речення:   ב שלי ההולדת יום... (мій день народження у місяці …). 

2. Зачитуємо разом з учнями імена іменинників кожного місяця (на 

лицьовій стороні серця). 

3. З’ясовуємо дату Дня народження по гематрії (на зворотній стороні 

серця).  

4. Учні промовляють речення:   ב ...ב שלי ההולדת יום...  (мій день 

народження …(дата по гематрії) у місяці …). 

5. Згадуємо поздоровлення та побажання, що кажемо на День 

народження. 

6. Учні озвучують, що вони хочуть на День народження: 

...שלי  ההולדת ליום רוצה אני   

Також цю наочність доцільно використовувати для повторення чи 

закріплення вивченого по наступним темам: єврейські свята та символи 

єврейських свят; кольори; пори року тощо.    

Рисунок Д.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Додаток Д.3 

 

Наочність „הארון שלי“ (моя шафа) 

1. Вчитель відкриває „шафу“ та зачитує назви одягу, учні повторюють 

за вчителем. 

2. Питання та відповіді за схемою: ...?איפה ה    (де …?)   ה ליד ,שם ...ה... (… 

там, біля …). 

3. „Знімаємо з вішалки“ або з полички весь одяг та взуття   (малюнок 

одягу роз’єднуємо з липучкою), вчитель задає питання:   מה זה? (що це), учень 

відповідає:   אלה  \ זאת \ זה... (це …). Якщо учень помиляється, то інший 

виправляє помилку. 

4. Вчитель запитує:   ל המקום איפה... (де місце для …), учень відповідає:   

כאן  ...ל המקום (тут місце для …). У разі вірної відповіді учень прикріплює 

малюнок на його місце у шафі, якщо помилився, даємо ще одну спробу. 

5. Вчитель озвучує розповідь    בארון שלי יש... (у шафі моїй є …). Учні 

слухають, потім переказують. 

6. Кожен учень розповідає сусіду по парті, що є в його шафі. 

Попередити, що потрібно слухати уважно, бо потім хтось з учнів буде 

розповідати про одяг, що є у шафі його сусіда по парті. 

7. Визвати до дошки одного з учнів для розповіді:   של בארון יש מה ... (що 

є у шафі …).  

Рисунок Д.3 
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Додаток Д.4 

 

М’які іграшки 

За допомогою м’яких іграшок опрацьовуємо наступні теми: 

1. Частини тіла за мовленнєвою моделлю: להם\לה\לו יש ...  (є в нього / в 

неї / в них …); 

2. Одяг за моделлю: לובשים םה \... לובשת היא \... לובש הוא ...  (він вдягає … / 

вона вдягає … / вони вдягають …); 

3. Кольори: одяг + колір; 

4. Дієслова в теперішньому часі чоловічого та жіночого роду: רץ הוא ,

,היא שומעת, הוא רואה, קופצת היא  (він біжить, вона плигає, він дивиться, вона 

слухає) і так далі. 

Рисунок Д.4 
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Додаток Е.1 

Роздавальний матеріал для індивідуальної, парної та групової 

роботи 

1. Плакат з друкованими літерами івритського алфавіту роздруковуємо 

у форматі А3. На пластмасових кришках з під пляшок прописані письмові 

літери. Учень або пара учнів отримує завдання накрити друковану літеру 

письмовою. Третій учень перевіряє правильність виконаного завдання. 

2. Пара учнів отримує „колесо слів“, один з учнів крутить / відкриває 

слово – другий зачитує відкрите слово. Потім учні міняються. Малюнок 

служить підказкою.  

Рисунок Е.1 
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Додаток Е.2 

Робота з предметами природного походження 

1. На каміннях вчитель малює око, вухо, ніс, губи. Для кожного учня є 

„набор“ з очей, вух, носа та рота. Роздаємо кожному учню лист паперу 

формату А4. Потім пропонуємо взяти ніс та положити на папір: 

י על הדף\י אף ושים\קח   ; запитання: לוקחת את מה? לוקח אתה מה?  (що ти береш?); 

відповідь учнів: ת אף\אני לוקח  (я беру ніс). Так чинимо з очима, вухами, ротом. 

Потім пропонуємо учням взяти олівець і намалювати обличчя. Питання: 

?הפנים על יש מה  (що є на обличчі?); відповідь: יש הפנים על ...  (на обличчі є …). 

2. Наповнюємо невеликі коробки з кришками чистим піском. В кожній 

коробці є дерев’яна паличка. Роздаємо кожному учню по коробці. Вчитель: 

לפתוח את הקופסות בבקשה    (будь ласка, відкрийте коробки); קחו מקלות (візьміть 

палички);  כתבו אות...  (напишіть літеру …). Для перевірки вчитель потім пише 

цю літеру на дошці і запитує: כתבתם נכון?  (написали вірно?); ті, хто помилився 

– виправляють помилки. Палицею розрівнюємо пісок для наступної літери, 

яку вчитель озвучує, і повторюємо технологію. 

Рисунок Е.2 
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Додаток Е.3 

 

Робота з в’язаними письмовими літерами 

1. Потрібно зв’язати письмові літери івритського алфавіту різного 

кольору та величин (якщо потрібно, вставляємо м’який дріт для каркасу). 

Кожний урок, вивчаючи нову письмову літеру, описуємо її якості: велика чи 

мала, м’яка чи тверда, якого кольору та на що схожа. 

2. Згодом, як вивчено декілька літер, викладаємо їх на стіл та питаємо: 

...? האות איפה  (де літера …?); очікувана відповідь: ליד ... האות ...  (літера … біля 

…). 

3. Вчитель на дошці пише слово друкованими літерами, завдання учнів 

– це слово виложити з письмових літер, а потім записати у зошит. 

Рисунок Е.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


