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ВІРШОВАНО-ПІСЕННІ МАТЕРІАЛИ 
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ШКОЛИ

Процес розбудови сучасної української освіти, що здійснюється у 
відповідності з вимогами Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну 
середню освіту», «Концепції вивчення іноземної мови», Національної доктрини 
розвитку освіти України в ХХ ст., Державної національної програми «Освіта (Україна 
ХХІ століття)» та інших документів, передбачає емоційно насичене навчання 
іноземній мові. З цією метою у багатьох навчальних програмах використовується 
оригінальний або спеціально створений для навчальних  цілей музичний та пісенний  
матеріал. [6, с. 63]

Цілком зрозуміло, що виходячи із цілей і задач сучасної освіти, неможливо 
оминути тенденцію до гуманізації навчального процесу, коли особистість людини 
знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів  
і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає  пильну увагу 
багатьох вчених, методистів і вчителів. Проблема використання пісень і віршованого 
матеріалу при навчанні іноземної мови постійно привертає увагу вітчизняних та 
зарубіжних науковців та освітян – Є. К. Кондрацька, С. Н. Савина, М. В. Ляховицький, 
А. А. Миролюбова, В. Лобанова, Л. Червинська та ін. Свідченням цього є велика 
кількість статей, присвячених даній темі «Роль віршів і пісень у вивченні граматики 
англійської мови» (Лобанов В.), «Пісні та вірші на уроках англійської мови» (Ізмайлов 
В.), «Ігри, вірші та пісні на початковому етапі навчання іноземної мови» (Димент А.) 
та ін. Використання віршованих і пісенних матеріалів на уроках іноземної мови є 
ефективним засобом навчання. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з 
дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце поетичним текстам і пісням 
при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні 
поетичних текстів: аутентичних чи спеціально створених. Згадаємо, що ще відомий 
педагог Ян Амос Коменский вважав, що той, хто не знає музики уподібнюється тому, 
хто не знає грамоти.  [1, с. 178 – 181]

Слід відмітити, що позитивна мотивація учня розцінюється як одна 
з найважливіших рушійних сил процесу оволодіння іноземною мовою. Щоб 
забезпечити результативність навчального процесу, потрібно мати на увазі наступне: 
мотивація – сторона суб'єктивного світу учня, вона визначається його власними 
спонуканнями, прагненнями, усвідомлюваними  потребами. Перепона, однак, 
полягає в тому, що таку умотивованість дуже складно викликати у сучасної дитини. 

Досить нестандартним шляхом можливо вирішити проблему мотивації 
до вивчення іноземних мов: навчання повинне йти паралельно зі ознайомленням  
з культурою – вивченням пісень, віршів, легенд, звичаїв народу. Використання  
країнознавчої інформації у процесі навчання забезпечує підвищення  пізнавальної 
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активності учнів, розглядає їхні комунікативні можливості, сприяє розвитку їх 
комунікативних навичок й умінь, а також позитивної  мотивації, дає стимул до 
самостійної роботи над мовою й сприяє рішенню виховних завдань.

Усім відомо, що у навчанні іноземної мови пісні й вірші займають гідне місце. 
Віршам та пісням, як дидактичному матеріалу, властивий  ряд переваг:

 а) доступність – завдяки розвитку мережі Інтернет;
 б) розмаїття мовного матеріалу;
 в) постійне відновлення матеріалу; 
 г) приналежність до культури країни –додаткова лінгвокраїнознавча інформація;
 д) наявність чисельних і різноманітних регістрів мови;

Все це дозволяє використати пісні й вірші на занятті з іноземної мови з  
більшим коефіцієнтом корисності. [2, с. 16]

Використання віршовано-пісенного матеріалу на занятті з іноземної 
мови  повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова вивчається в  
нерозривному зв'язку з культурою країни. З іншого боку, спів пісень і  читання віршів 
є розширенням комунікативної компетенції й творчих здібностей, а так само одним 
з найефективніших засобів навчання  іноземній мові. Емоції й враження, отримані 
під час прочитання вірші або співу пісні, стають прожитим життєвим досвідом, що 
перетвориться у знання, що у свою чергу стимулює мотивацію учнів. У сполученні із 
традиційними уроками англійської мови, уроки, на яких учні намагаються виразити 
себе, є для них найкращим засобом вивчення мови, тому що до процесу засвоєння 
тексту додається виразна його інтерпретація й вимова з відповідними інтонаціями. 
Вірші й пісні вчать дітей виражати свої  почуття й доносити їх до інших, розвивати 
фантазію й творчі здібності кожного, привчаючи їх працювати у колективі. Уміння 
й помірне сполучення англійського слова з музикою особливо сильно впливає на 
емоційний світ дитини, пробуджує думку, уяву, сприяє кращому запам'ятовуванню  
матеріалу. Адже щоб підвищити ефективність процесу навчання іноземній мові, 
необхідно впливати не тільки на свідомість учнів, але й на їхню емоційну сферу. [4, 
с. 2]

Важливо відмітити, що один зі способів впливу на почуття й емоції школярів 
є музика. Музика та спів можуть надати неоціненну допомогу при вивченні іноземної 
мови на початковому етапі навчання. Пісня, як один з видів мовного спілкування – 
засіб розширення  лексичного запасу, тому що з її допомогою діти вивчають нові слова 
та вислови. У піснях уже знайома лексика зустрічається у новому контекстуальному 
оточенні, що допомагає її активізувати. Тут наявні власні імена, географічні назви, 
реалії країни, мова якої вивчається, поетичні слова. Це сприяє розвитку у школярів 
почуття мови. За допомогою пісень краще застосовуються та активізуються 
граматичні конструкції. Пісні сприяють удосконаленню навичок іншомовної вимови, 
розвитку музичного  слуху. Розучування та використання коротких,  нескладних 
за мелодійністю пісень із частими повторами допомагає  закріпити правильну 
артикуляцію та вимову звуків, правила фразового  наголосу, особливості ритму. 

Завдяки музиці на уроці створюється сприятлива атмосфера, знижується 
психологічне навантаження, підтримується інтерес до вивчення іноземної мови. [5, 
с. 45 – 48]

Необхідно підкреслити, що спів на уроках – окрема тема. Вважається, що 
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саме через розучування пісень людина краще починає розуміти не тільки чужу мову, 
у процесі співу краще осягається й рідна мова.

Згодом включення пісень у хід уроку позначиться на вимові. Діти особливо 
сприйнятливі до фонетики й інтонації мови. Навчання іншомовній вимові школярів 
може бути успішним у тому випадку, якщо діти навчаться  самостійно контролювати 
свою вимову і якомога раніше відрізняти правильне від неправильного. При засвоєнні 
іноземної мови діти  сприймають звучні слова через фонологічну систему рідної 
мови. Тому формування іншомовного фонематичного слуху припускає створення 
нових звукорозрізняльних механізмів рідної мови.

Правильна вимова – необхідна умова успішного оволодіння англійською 
мовою. Тому вже із самого початку навчання в дітей формують навички  розуміння 
іншомовної мови на слух й її адекватне відтворення. Розвиток у дітей фонематичного 
слуху займає особливе місце, сприяє не тільки формуванню правильної вимови, але 
й, надалі, запобігає проблемам з письмовою  мовою. Чим вірніше дитина вимовляє 
звуки й виділяє фонеми, тим грамотніше вона пише. Розучування й виконання 
пісень англійською мовою також сприяє розвитку умінь розрізняти й відтворювати 
мелодійну інтонацію; формуванню музично-ритмічного почуття; пробудженню 
інтересу до культури, музики носіїв мови, що вивчається.

Вірші й пісні можуть виконувати різні функції:
1. Використовуються як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня  дозволяє 
вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної  мови, тренуючи мовні 
органи й підготовляючи їх до більше складної  артикуляції;
2. Для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу;
3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти  втомилися або їм 
потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність. [4, с. 3]

 Для фонетичної зарядки варто вибирати короткі пісеньки із чітким ритмом 
і  частими повторами. 

Для того, щоб підтримувати постійний інтерес учнів, учитель може створити 
атмосферу казки на уроці. За допомогою пісні легко переключити  увагу школярів з 
одного уроку на іншій. Робота над віршами може  проводитися найрізноманітнішими 
способами. Тут повною мірою можуть  розкритися творчі здібності учнів і учителя. 
При  роботі з піснею або віршем учитель може використати також малюнок, як засіб 
наочності. [7, с. 52]

Отже, наостанок підсумуємо, в умовах розбудови сучасної української 
держави школа повинна підготувати кожного випускника середньої школи до 
життя, яке вимагає творчого ставлення до праці, високої комунікативності та 
знання іноземних мов, зокрема англійської як мови міжнародного спілкування. 
При застосуванні ж пісенного та віршованого матерілу у навчальної діяльності учні 
вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 
приймати обґрунтовані рішення, тому що вчаться мислити, розуміти суть речей, 
осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію.

Тим часом  віршу й пісні, як дидактичному матеріалу, властивий ряд 
переваг, їх  можна використовувати як при вивченні лексичного, так і граматичного, 
фонологічного матеріалу. Це дозволяє використати пісні й вірші на занятті іноземної 
мови з більшим коефіцієнтом корисності. 
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Таким чином, використання віршовано-пісенного матеріалу на занятті 

іноземної мови  повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова 
вивчається у нерозривному зв'язку із культурою країни.
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