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ВСТУП 

 

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та 

міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в 

Україні. Іноземна мова виступає як засіб пізнання картини світу, 

прилучення до цінностей, створених іншими народами. Одночасно, 

іноземна мова – це ключ для відкриття унікальності і своєрідності власної 

народної самобутності та історичних досягнень представників інших 

культур. На сьогодні в українській системі мовної освіти відбулися значні 

позитивні зміни, як в організаційному, так і в змістовному аспектах. 

Істотно змінився соціокультурний контекст вивчення іноземних мов. 

Значно зросли їх освітня і самоосвітня функції у школі, ПТНЗ, ВНЗ та 

професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило 

посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування.  

Іноземна мова – це не просто навчальний предмет. На відміну від 

інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед 

людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Специфіка 

іноземної мови як навчального предмета, полягає в тому, що спілкування 

є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Для 

досягнення високого рівня володіння учнями іноземною мовою 

викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні 

навчальні техніки та прийоми, застосовувати різноманітні форми роботи, 

щоб оптимально підібрати саме ті, які відповідають рівню знань, 

потребам, інтересам учнів тощо. 

У цьому процесі найважливіше місце належить уроку – основній 

формі навчання. На сьогоднішній день, використання інтерактивних 

технологій на уроках розглядається як один із найважливіших напрямків 

підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови та якості 

знань учнів. 
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 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Реалізація мовної стратегії в освіті на сучасному етапі здійснюється 

шляхом комплексного і послідовного впровадження нововведень, які 

диктують нові вимоги до оволодіння іноземною мовою. Знання іноземної 

мови – це запорука вдалої кар’єри та професійного росту, а тому 

ознайомити учнів з особливостями міжкультурного спілкування повинен 

саме навчальний заклад.  

У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської 

мови – як традиційних, так і новітніх. Необхідною умовою вибору того чи 

іншого методу навчання, що підходить і викладачеві, і учням, є знання 

інноваційних технологій навчання. Основне завдання сучасного 

викладача – вибрати методи і форми організації навчальної діяльності 

учнів, що найкраще відповідають рівню розвитку кожного учня. 

Процес оволодіння учнями іноземною мовою, на відміну від 

оволодіння рідною, цілеспрямований, оскільки викладач самостійно 

вибудовує його за навчальним планом та реалізує під час спілкування на 

уроках. Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів 

комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати 

іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя.  

Сьогодні у навчальну практику активно впроваджуються 

інтерактивні технології, які ефективно сприяють засвоєнню матеріалу, 

оскільки впливають на свідомість учня, на його почуття та волю, 

формують творчу особистість, що здатна доцільно й ефективно 

застосовувати набуті знання, уміння й навички у практичній діяльності в 

будь-якій сфері суспільного життя. Для успішного виконання завдань, що 

стоять перед сучасним навчальним закладом, важливо створити 

ситуацію, за якої викладач і учень стануть повноправними суб'єктами 

системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, 

хто навчає, і тими, хто навчається. 

У зв’язку з цим, підвищення ефективності навчання безпосередньо 

залежить від доцільності використання різноманітних, найбільш 

адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації 

всього навчального процесу.  

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що 

стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення 

до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок 

англійською мовою. Означеним вимогам найкраще відповідають саме 

інтерактивні методи навчання. На сьогоднішній день проблема 
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впровадження інтерактивних методів навчання у ліцеї є досить 

актуальною у системі освіти в цілому, тому кількість наукових досліджень 

з цього питання швидко зростає. Проблемам застосування в навчальному 

процесі інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун,                

Л. Пироженко, Г. Сиротенко та ін.  Інтерактивні методи викладання 

іноземних мов розглядаються як важливий засіб підготовки 

конкурентоспроможних та кваліфікованих випускників. 

Інтерактивний (від англ. Interaction – взаємодія) – той, що базується 

на взаємодії; означає наявність зворотного зв'язку між викладачем та 

учнями. Інтерактивне навчання – це такий вид діяльності, що передбачає 

взаємодію учня з навчальним середовищем, яке слугує джерелом 

засвоюваного ним досвіду. Інтеракція у розумінні педагогічних методик 

передбачає навчання у співпраці, коли і слухачі, і викладач є суб’єктами 

навчання. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до 

взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, інтерактивним 

можна назвати метод, в якому той, хто навчається, є учасником. Учень не 

виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що 

відбувається на уроці.  

За такої форми організації процесу навчання учні стають його 

повноправними учасниками. Функція викладача полягає, в основному, у 

стимулюванні їх до самостійної діяльності, пошуку шляхів досягнення 

визначених цілей. На інтерактивних уроках активність учнів є 

пріоритетною, а завдання викладача полягає у створенні ефективних 

дидактичних і методичних умов для виявлення їхньої ініціативи. 

Інтерактивна форма навчальної роботи співвідноситься із 

комунікативно-діяльнісним підходом до оволодіння іноземною мовою, 

який домінує у навчальній практиці. Відповідно до концепції навчання 

іноземної мови передбачається соціальна взаємодія учнів як 

міжособистісна комунікація, важливою характеристикою якої є здатність 

одного зі співрозмовників приймати роль іншого як партнера у 

спілкуванні і відповідно інтерпретувати ситуацію, визначаючи власні дії. 

У практиці навчання іноземних мов інтерактивне навчання можна 

асоціювати з розвитком критичного мислення як конструктивної 

інтелектуальної діяльності школярів під час організації та здійснення 

мовленнєвої взаємодії. 

Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямів активної 

взаємодії, у процесі якої учень вступає в діалог з викладачем або іншими 

учнями, бере активну участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, 

пошукові, проблемні завдання у парі або групі. Джерелом активності учня 

є його мотиви і потреби; навчальне середовище, в якому він перебуває; 

особистість викладача; рівень навченості учнів як партнерів у 
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спілкуванні; засоби діяльності; форми мовленнєвої та соціальної 

взаємодії, що використовуються у навчанні. 

Інтерактивне навчання має як позитивні, так і негативні сторони. 

До позитивних належать: 

 розширення пізнавальних можливостей учнів (здобуття, аналіз, 

використання інформації з різних джерел); 

  високий рівень засвоєння знань; 

  оптимальний контроль викладача; 

  взаємодія та партнерство між викладачем і учнями; 

  пошук альтернативного підходу в оцінюванні знань учнів. 

Недоліком є необхідність значних затрат часу на вивчення певної 

інформації та у підготовці до уроку. 

У порівнянні з традиційними методами, перевагами інтерактивного 

навчання є:  

 участь у роботі всіх учнів навчальної групи;  

 формування вміння працювати у команді; 

 вироблення доброзичливого ставлення до опонента; 

 можливість висловлювати власну думку; 

 створення «ситуації успіху»; 

 можливість засвоєння великої кількості матеріалу за короткий 

проміжок часу; 

 формування навичок толерантного спілкування; 

 уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативне 

рішення проблеми. 

У навчанні іноземних мов інтерактивні технології можна розглядати 

як творчі види діяльності, що дозволяють створювати ситуації 

мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню комунікативного досвіду 

учнів. Творчі комунікативні завдання можуть виконуватись у різних 

формах, зокрема індивідуально та колективно (парна, групова робота). 

Найбільш повно це  виявляється під час проведення рольових тематичних 

ігор, проектної роботи, у  процесі вирішення навчальних мовленнєвих 

ситуацій, змістом яких передбачається монологічне, діалогічне й 

полілогічне спілкування учасників навчального процесу. Види діяльності, 

що активно впроваджуються у процес навчання іноземних мов, 

переконливо свідчать про наявність тенденцій до використання 

розвивального навчання, переорієнтації його видів з предметного на 

процесуальний і мотиваційний аспекти. 

Під час вивчення англійської мови ефективними є такі інтерактивні 

технології навчання, як робота в парах, трійках, змінювані трійки, 

«карусель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені речення, 
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«мозковий штурм», аналіз проблеми, «мозаїка», коло ідей, розігрування 

ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу тощо. 

Запропоновані технології та їх складові можна результативно 

використовувати як на уроках засвоєння, так і застосування знань, умінь 

і навичок. Крім того, елементи інтерактивних технологій можна 

застосовувати одразу ж після викладу викладачем нового матеріалу, 

замість опитування, на уроках, які присвячені застосуванню знань, умінь 

і навичок.  

Використання на уроці запропонованих інтерактивних технологій 

сприятиме: ефективному повторенню вивченої лексики, поповненню 

словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної 

артикуляції; розвиткові уваги, пам'яті, мислення; формуванню вмінь 

працювати в парах, групах тощо.  

У ході навчання писемного мовлення інтерактивні форми роботи 

застосовують у поодиноких випадках. Інтерактивне навчання писемного 

мовлення повинно формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу, 

взаємоперевірки і взаємооцінювання.  

Інтерактивне навчання писемного мовлення – це організація 

спільної групової і самостійної навчальної діяльності учнів, яка 

спрямована на розвиток індивідуального писемного мовлення учнів, 

виконання ними у процесі активного взаємонавчання різних соціальних 

ролей (автора, читача-редактора, учня, викладача). Учень при 

самостійному поетапному написанні творчої роботи (від розробки ідей до 

написання кінцевого варіанта тексту), читаючи, аналізуючи та корегуючи 

як власні, так і чужі тексти, розширює свій досвід. Таке навчання 

дозволяє організувати спілкування  і взаємодію партнерів, спрямовані на 

спільне розв'язання завдань проблемного характеру. 

Таким чином, основним завданням навчання писемного мовлення є 

розвиток практичних навичок і вмінь, що дозволяють ефективно 

створювати письмові висловлювання необхідного обсягу і формату, 

відповідно до заданих параметрів, а також аналізувати й коригувати 

написаний текст для максимального його удосконалення. 

Методика організації інтерактивного навчання писемного мовлення 

керується основними принципами навчання англійської мови: 

а) активність – усі учні залучені до участі у кожному етапі навчання 

писемного мовлення та відповідають за розвиток своїх умінь. 

Використання інтерактивних методів навчання при цьому передбачає 

активну взаємодію між учнями, взаємодопомогу і участь у груповій 

роботі, що дозволяє зменшити кількість помилок при написанні тексту; 

б) розвиток особистості – учні мають усі умови для особистісного 

розвитку, пізнавальної активності і творчої самостійності, набувають 
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найважливіших соціальних навичок; 

в) інтегративний взаємозв'язок розвитку писемного мовлення з 

іншими видами мовленнєвої діяльності: аудіюванням, читанням і усним 

мовленням.  

Інтерактивне навчання максимально сприяє досягненню однієї з 

основних цілей навчання англійської мови – розвитку вмінь  

висловлювати думки англійської мовою як в усній, так і письмовій формі. 

Необхідно зауважити, що при інтерактивному навчанні писемного 

мовлення відбувається і вдосконалення вмінь читання: читання 

написаної творчої роботи вголос у групі для подальшого її обговорення, 

читання тексту про себе для само- і взаєморедагування. При цьому 

удосконалюються уміння сприймати, осмислювати й розуміти мовлення 

співрозмовників.  

У ході інтерактивного навчання першочергово вирішується 

проблема не лише корегування, але й застереження від помилок. 

Пропонуючи учням вправи на виявлення помилок, їх коригування, аналіз 

і обговорення у ході інтерактивної роботи, а також організовуючи 

взаємоперевірку письмових робіт учнями, створюються умови для 

максимального запобігання помилок в усному мовленні учнів.  

Ефективним засобом стимулювання учнів до додаткового читання є 

практика опрацювання текстів, які учні пишуть самостійно. Цей вид 

роботи є ефективним засобом повторення вивчених структур, 

застосування вивченої лексики в усному чи писемному мовленні. 

Отже, інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації 

навчального процесу. На інтерактивних уроках учні мають змогу 

аналізувати навчальну інформацію та творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу; формувати власну думку, правильно її 

висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати; 

моделювати власний соціальний досвід через включення в різні життєві 

ситуації; розвивати навички творчої та проектної діяльності, самостійної 

роботи. 

Використання інтерактивного навчання – не самоціль, а лише засіб 

для досягнення тієї атмосфери в навчальній групі, яка найкращим чином 

сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дозволяє у 

повній мірі реалізувати особистісно-орієнтоване навчання. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАДАЧІ 

ТЕМИ УРОКУ 

 

Вивчення в курсі англійської 

мови теми “PEOPLE AND 

RELATIONSHIPS” має досить 

важливе значення. Вона 

знайомить учнів з такими 

поняттями як «особистість», 

«суспільство», «взаємовідносини», 

«сім'я», розкриває їх вплив та 

взаємодію.  

Кожна людина живе серед 

людей, вона пов'язана з ними 

тисячами різноманітних зв'язків. Серед відносин, що складаються поміж 

людьми в процесі їхньої спільної діяльності й спілкування, особливе 

значення для людини мають міжособистісні стосунки та взаємовідносини. 

В них найповніше розкриваються всі аспекти людського єства, можуть 

бути передані найтонші відтінки людських настроїв, почуттів, думок. 

Саме вступаючи в них, ми можемо повною мірою відчути магічну силу й 

тепло людських взаємовідносин, які особливо яскраво виявляються у 

таких здобутках людської культури, як товаришування, дружба, любов.  

Однією з найвищих 

цінностей у людському житті є 

сім'я. У сім'ї насамперед людина 

знаходить підтримку й розуміння, 

вчиться вимовляти своє перше 

святе слово «мамо», яке відкриває 

їй шлях до всього найціннішого, 

що є в людському житті, пізнає 

незрівнянну радість подружньої й 

батьківської любові.  

Не знайдемо ми зараз людини, що не жила б у постійних відносинах 

з суспільством. Живучи в суспільстві, людина завдячує йому всім. Однією 

з властивостей людини, що формується під безпосереднім впливом 

суспільства, взаємодії особистості з іншими людьми, є характер. У 

характері виявляється визначеність ставлення людини до світу, до того, 

що для людини є важливим, цінним, значущим.  

Отже, ми бачимо, що актуальність даної теми є безумовною, 

оскільки кожен з нас є ланкою суспільства. 
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Урок «SO MANY MEN, SO MANY CHARACTERS” є уроком засвоєння 

нових знань. Він має на меті засвоєння учнями нових лексичних одиниць 

з теми, розвиток та вдосконалення комунікативних навичок учнів. 

Виховна мета даного уроку полягає у вихованні культури взаємовідносин 

та поваги до кожної особистості.  

Комплекс завдань, які пропонуються для використання на уроці, 

сприятимуть вдосконаленню комунікативних навичок учнів та дозволять 

їм легше та швидше засвоїти новий матеріал.  

Варто зазначити, що матеріали даної теми, які подані в підручнику, 

далеко не в повній мірі розкривають її. Оскільки тема є досить 

актуальною і завжди викликає інтерес в учнів, то я пропоную під час її 

вивчення користуватися додатковими джерелами, а саме мережею 

Інтернет, оскільки він є невичерпним джерелом інформації. Саме таким 

чином, я залучаю учнів до пізнавальної діяльності. Також особливу увагу 

приділяю тому, щоб навчити учнів аналізувати та співставляти отриману 

інформацію, доносити її до інших, працювати в команді та знаходити 

відповіді на проблемні питання. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ 

 

Урок засвоєння знань проводиться на початку теми та має на меті 

оволодіння учнями  новими навичками, матеріалом та новими способами 

діяльності. Головне, щоб вивчення нового матеріалу учнями відбувалося 

не пасивно, а в ході різноманітної пізнавальної діяльності. Цього можна 

досягти різними методами та засобами. 

Як вже зазначалося раніше, використання інтерактивних методів 

сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, що є дуже 

важливим під час засвоєння учнями нового матеріалу. Тому для 

проведення уроку “SO MANY MEN, SO MANY CHARACTERS”, який є уроком 

засвоєння нових знань з теми  “PEOPLE AND RELATIONSHIPS”, було обрано 

стандартний урок з використанням інтерактивних методів і форм, на які  

я б хотів більш детально звернути увагу. 

Я намагаюся будувати урок так, щоб максимально надати учням 

можливість розмовляти іноземною мовою, створити такі умови, за яких 

говоріння за заданою темою було б природно мотивованим, можливість 

висловлювати думки та обговорювати їх. Сутність інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної активної взаємодії всіх учнів. За умови використання 

інтерактивних технологій на уроці підвищується результативність 

навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча активність 

учнів, підвищується цікавість до вивчення іноземної мови тощо.  

Робота в парах, групах, командах яка застосовується на даному 

уроці, відіграє не аби яку роль. Такий вид роботи дає змогу учням набути 

навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу 

в команді. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути корисним 

одне одному. Висловлювання думок допомагає їм відчути особисті 

можливості та зміцнити їх. Більшість завдань слід опрацьовувати саме в 

групах або парах, тому що таким чином учням легше висловити свої 

думки. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо зникає 

потреба вислуховувати кожного учня окремо.  

Різновидом загально-групового обговорення є технологія 

«Мікрофон», що надає можливість кожному учню сказати щось швидко, 

по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою власну думку 

чи позицію. 

Технологія «Мозковий штурм», яка також використовується на 

уроці – це ефективний метод колективного обговорення, пошуку рішень, 

що спонукає учасників проявляти свою увагу та творчість. 
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Гра - найбільш доступний для учнів вид діяльності, спосіб переробки 

отриманих із зовнішнього світу вражень. У грі яскраво проявляються 

особливості мислення та уяви учня, його емоційність, активність, 

розвиваюча потреба в спілкуванні. Цікава гра підвищує рівень 

активності дитини, і він може вирішити більш складну задачу. Гра - це 

тільки один з методів, і вона дає гарні результати тільки у поєднанні з 

іншими: спостеріганням, бесідами, читанням та іншими. Граючи учні 

вчаться застосовувати свої знання та вміння на практиці, користуватися 

ними в різних умовах. У грі учнів об’єднує спільна мета, спільні умови до 

її досягнення, спільні переживання.  

Неможливо переоцінити роль диференційованих завдань на 

уроках іноземної мови, оскільки їх можна застосовувати на будь-яких 

етапах уроку, що дасть можливість як викладачу, так і учням, об’єктивно 

оцінити рівень знань. Картки з завданнями побудовано таким чином, що 

учні з будь-яким рівнем навчальних досягнень можуть виконати певні 

рівні, враховуючи свої сили. Також слід зазначити, що значною превагою 

використання карток з диференційованими завданнями є те, що 

викладач може оцінити абсолютно всіх учнів у групі. 

Використання аудіо і відео матеріалів на уроці є не тільки 

доречними, але й обов’язковими. Робота з такими матеріалами на уроці 

урізноманітнює види діяльності учнів в процесі навчання іноземній мові. 

Аудіо і відео матеріали роблять урок цікавим для всіх учнів, підвищує 

рівень мотивації вивчення іноземної мови. 

Перевірка правильності виконання завдань здійснюється 

викладачем, шляхом самоперевірки або взаємоперевірки під контролем 

викладача.  

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Після уроку учні: 

 застосовуватимуть англомовну лексику з даної теми; 

 вдосконалять навички аналізу та систематизації отриманої 

інформації; 

 визначать важливість знання англійської мови у повсякденному 

житті; 

 ще раз усвідомлять важливість культури взаємовідносин та поваги 

до кожної людини. 
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№ Етап уроку Час (хв.) Зміст етапу Форми та методи роботи 

1. Організаційний етап 2 хв. 

Налаштувати  учнів до 

роботи на уроці, перевірка 
відсутніх 

Привітання, побажання 

хорошого настрою 

2. 
Перевірка 

домашнього завдання 
5 хв. 

Перевірка стану і 

усвідомленості виконання 

домашнього завдання, 

визначення типових 

помилок 

Читання творів 

3. 

Оголошення теми 

уроку та постановка 
задач 

2 хв. 
Ознайомлення учнів з 

темою та задачами уроку 

Запис дати та теми уроку в 

зошиті, бесіда 

4. Мотивація теми уроку 3 хв. 

Активізація пізнавальної 
діяльності учнів на 

досягнення поставленої 

мети 

Розповідь, перегляд відео 

5. 
Актуалізація опорних 

знань 
3 хв. 

Видобування з пам’яті 

раніше засвоєних знань, 

умінь або навичок з метою 

їх подальшого 
використання 

Метод «Мікрофон» 

6. 
Вивчення нового 

матеріалу 
4 хв. 

Сприйняття, осмислення та 

первинне запам’ятовування 

матеріалу, що вивчається 

Прослуховування аудіо 

запису, повторення, 

використання лексичної 

картки 

7. 

Застосування та 

закріплення нового 
матеріалу 

18 хв. 
Закріплення в пам’яті учнів 

вивченого матеріалу  

Виконання вправ 

(самостійно, в парах, 

групах), виконання 
диференційованих завдань, 

гра 

8. 
Підсумок уроку. 

Рефлексія 
5 хв. 

Підведення підсумків та 

обговорення результатів 

роботи 

Перегляд відео, метод 

«Мозковий штурму», 

відповіді на запитання 

9. 

Оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

2 хв. 
Оцінка рівня засвоєння 

навчального матеріалу 

Оголошення оцінок 

викладачем та їх 

коментування 

10. Домашнє завдання 1 хв. 
Повідомлення домашнього 

завдання, інструментарій 

Письмове виконання 

вправи, особливе завдання 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ 
(1 година) 

 
  
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

So many men, so many characters 

 

РОЗВИВАЮЧА: 

розвивати та 

вдосконалювати 

комунікативні навички 

учнів 

ВИХОВНА: 

виховувати культуру 

взаємовідносин та повагу до 

кожної особистості 

НАВЧАЛЬНА: 

Навчити учнів засвоювати 

нові лексичні одиниці з 

теми, що вивчається 

 

ТЕМА: 

 

МЕТА УРОКУ 

 

ТИП УРОКУ: 

урок засвоєння нових знань 

 

ФОРМА УРОКУ: 

стандартний урок з використанням 

інтерактивних технологій 

НАОЧНИЙ: 

картки з завданнями та 

ілюстраціями, 

презентація «So many 

men, so many characters», 

відеоматеріали 

ПРАКТИЧНИЙ: 

письмова та усна робота з 

картками, обговорення, 

читання, аудіювання 

СЛОВЕСНИЙ: 

розповідь з елементами 

бесіди та пояснення 

 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ  

 

ФОРМИ  

РОБОТИ: 

самостійна,  

робота в парах, робота 

в групах,  

робота в командах гра 

 

ОБЛАДНАННЯ 

УРОКУ: 

словники, картки-

завдання, ілюстрації, 

презентація «So many 

men, so many 

characters»,, відео     та 

аудіо матеріали, 

мультимедійне 

обладнання, дошка 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: 

українська та світова література, 

людина і суспільство 

 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ: 

character traits, character, personality, 

society  

 



Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 

 

 
15 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

 

 

 

 

 

 

2-3 учні за бажанням читають свої твори. Викладач стежить 
за правильністю граматичної будови речень і вимовою учнів, 

виправляє помилки у разі їх наявності. У всіх інших викладач 
збирає аркуші з творами на перевірку. 
 

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ УРОКУ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Hello, dear students. Take your seats. I’m glad 
to see you. How are you today? Is anybody 

absent? Thank you. I hope that you are not so 
tired, because we have a lot of work to do. 

 

Sometimes people look nice and kind, but 

when you get them to know better and 
closer, you find out that you are mistaken 
about them and their character is not so 

nice. Some people just pretend to be good. 

So, we start our lesson. But first let’s 
check on your homework. Your task 

was to prepare an essay about your 
summer holidays. Are there volunteers? 

And now look at the screen, please! Give the 
explanation of the proverb and try to predict 

the topic of our lesson: 
“Appearances are deceitful!” 

We are very well, thank you! All 
students are present today. (… is/are 

absent today). 
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ІV. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ УРОКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

So, character is a pattern of behavior, thoughts and 
feelings based on universal principles, moral strength, and 
integrity – plus the guts to live by those principles every 

day. Character is evidenced by your life’s virtues and the 
“line you never cross.” Character is the most valuable 
thing you have, and nobody can ever take it away. 
Character in life is what makes people believe in you and 
is essential both for individual success and for our society 
to function successfully. Each individual must do his or 

her part every day by living a life of integrity. Your good 
character is the most important asset you have. It takes a 
lifetime to build but can be lost in an instant. Once lost, it 
is difficult to regain. Your true character is revealed when 
no one else is looking. Often, people decide to act based on 
short term gain, or an easy fix to a problem and end up 

doing the wrong thing. The old adage “you are what you 
do” is true. Failure to consider the long term 
consequences of your acts can be disastrous. By study 
and focusing on the importance of character, you will be 
guided by principles, moral strength, and integrity to do 
the right thing. Nothing is more important for true success 
in your life. 

And now I propose you to watch the 
video “What is Character?” Be 
attentive and be ready to answer my 
questions. 

Well, you are right. Today we are going to talk about person’s 
traits of character. And I think the best epigraph and topic of 
our lesson would be “So many men, so many characters”. I 
guess this lesson will help you define priorities in life and 
understand that love, patience, kindness and self-control are 
very important in our life. 
Today we’ll learn and practise the vocabulary relating to 

personality and character. We’ll do many exercises and 
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Учні один раз переглядають відео “What is Character?”, за 
бажанням роблять певні нотатки та потім відповідають на 
запитання викладача. 
 

 

 

 

 

 

 

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Вправа “MICROPHONE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач задає подані питання учням, передаючи «символічний 
мікрофон» між ними. Учні відповідають на запитання, 
висловлюючи власну думку. Викладач стежить за 

правильністю граматичної будови речень і вимовою учнів, 
виправляє помилки у разі їх наявності. 

 

 

VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Did you like the video? What is this video about? 
2. What kinds of people do you like/ you don’t like? 

Why? 
3. What traits of character are necessary for a 

person you’d like to make friends with? 
4. Are you shy? Why do you think so? 
5. What makes you happy? 
6. Are you happy with your personality? 

Dear students! Please, take your lexical 
cards and look through the words. And 
now listen and repeat. 
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Викладач роздає учням лексичні картки «CHARACTER TRAITS”. 

На картках подані нові слова, їх транскрипція та переклад. Учні 

переглядають слова, а потім слухають аудіо запис цих слів та 

повторюють їх.  

 

 

VIІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 

 

 

 

EXERCISE 1 

 

 

 

 

 

 

We have learnt a lot of new words for this topic. And 
now we must practice using these words in different 

situations. 
 

I’d like to divide your group into 2 teams. Each team will get 

task-cards. Arrange the letters to make character adjectives. 
Then go to the blackboard one-by-one, write the words, read 
them and translate. Be very quickly to become the winners. 
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Викладач роздає командам картки з завданнями. Кожна з 
команд має окреме завдання. Учні в командах виконують їх, 
один за одним записують утворені слова на дошці, читають та 
перекладають їх. Перемагає та команда, яка перша виконала 
поставлене задання. Викладач стежить за правильністю 
виконання завдання. 

 

EXERCISE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні в парах виконують завдання, потім зачитують пари слів, 
які вони утворили. Інші учні перевіряють в себе виконані 
завдання та виправляють помилки у разі їх наявності. 

Викладач контролює правильність виконання завдання. 

 

TEAM 2 

AGIMVEINATI GEDREY 

EALSJOU IOUAITMBS 

ENSEGROU SYH 

TPUUALNC TMISITOPIC 

 

TEAM 1 

LALERIBE FECAFTETIONA 

SIVSITENCE ZAYL 

NESHOT BSYSO 

LIPEOT ELFISSH 

 

Well done! And now look at the screen. You can see a list 
of some words here. Your task is to find the synonyms and 

then the antonyms. Work in pairs. 
 

FIND THE SYNONYMS: 

1.     frank           1. silly 
2.     clever          2. wavy 

3.     stupid         3. well-build 
4.     curly           4. intelligent 
5.     slender       5. honest  
6.     sad             6. awful 
7.     ugly            7. boring 

FIND THE ANTONYMS: 

1.     weak              1.  ugly 
2.     pretty             2.  lazy 
3.     false               3.  strong 
4.     industrious     4.  active 
5.     calm               5.  honest 
6.     sad                 6.  kind 

7.     cruel               7.  cheerful 
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EXERCISE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учні самостійно письмово виконують завдання, обмінюються 
один з одним зошитами та перевіряють виконані завдання. На 

екрані відображаються правильні відповіді. 

EXERCISE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні виконують завдання на картках в групах, потім учні 
наводять рейтинг якостей, мотивуючи вибір своєї групи. 
Викладач контролює правильність граматичної будови речень. 
 

Good job! The next task for you is on the screen. Find 
positive and negative traits of character and write them 
in two columns. 

Find positive and negative traits of character and write them in two 

columns: competitive, arrogant, brave, cooperative, bright, calm, 
broad-minded, calculating, can-do, boastful, cold, confident, 
considerate, creative, cunning. 

 
  

  

  

  

Dear students! I’ll divide you in groups of 4-5 persons.  Your 
next task is on the cards. Look at you card and put the 
qualities for… let it be a devoted friend, in the order of their 

importance: number 1 will be the most important and 
number 10 will be the last important. Explain your choice. 

 

Rank the qualities according to their importance: 

 SOCIABLE  INTELLIGENT 

 HARD-WORKING  RELIABLE 

 STRONG  POLITE 

 HONEST  SELFISH 

 SERIOVS  FUNNY 
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EXERCISE 5 

 

 

 

 

Гра “PUZZLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks a lot! And now let’s play. You should finish the 
sentences. Work in pairs. First 3 pairs, who will be ready 

with this task, please raise your hand and I’ll check your 
tasks. 

A person, who never betrays 

his /her friend, is… 

A person, who always comes 

in time, is… 

A person, whose room is 

always in mess, is… 

A person, who never shares 

things with other people, is… 

A person, who envies other 

people, is… 

A person, who always loses 

his/her things, is… 

GREEDY 
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Учні в парах виконують завдання. Три пари, які виконають 

завдання першими, піднімають руки і викладач перевіряє 
правильність виконання ними завдання. Інші пари 
обмінюються зошитами та перевіряють правильність 
виконання завдання один одного, звіряючись з відповідями, 
поданими на екрані. 

 
 

EXERCISE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUP 1 

 

 

 

Well done! And now I’ll divide the group into 4 small 
groups. Every small group will take a photo of a 
well-known person for you. Describe this person. I’ll 
give you just 2 minutes to prepare your story. In 

order to make your work easier, use the plan for the 
description. 

Suggested Plan 

Name: Harry Potter  
        (Daniel Radcliffe) 
Age: 

Height: 
Body built: 

Character traits: 
Attitude to him/her: 
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GROUP 2 

 

GROUP 3  

 

GROUP 4 

 
Учні в групах за планом описують відомих телевізійних зірок. 

Потім 2-3 представники з кожної групи розповідають іншим 

учням про них. Викладач контролює правильність 

граматичної будови речень. 

Suggested Plan 

Name: Volodymyr Zelenskyi 

Age: 
Height: 
Body built: 

Character traits: 

Attitude to him/her: 

Suggested Plan 

Name: Kevin McCallister 

          (Macaulay Culkin) 
Age: 
Height: 

Body built: 
Character traits: 

Attitude to him/her: 

Suggested Plan 

Name: Cruella De Vil 

           (Glenn Close) 
Age: 
Height: 

Body built: 
Character traits: 

Attitude to him/her: 
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EXERCISE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANT 1 

Level Task Points 

I 
le

v
e
l 

1) Read the sentences and complete character adjectives with 

the vowels. 

1. You can rely on Jane. She is very r_sp_ns_bl_ person. 
2. You should be p_l_t_. You can’t leave without saying 

goodbye! 
3. He is kind and s_ns_t_v_. He cares about others. 

3 

II
 l
e
v
e
l Which word is odd? 

1. bossy – ambitious – lazy – competitive; 

2. shy – sociable – outgoing – companionable; 
3. imaginative – boring – creative – artistic; 

3 

II
I 

le
v
e
l Use the information in the table to make up sentences. 

People 
who 

are happy and smile a lot 
don’t like working or making an effort 
don’t like spending money 

are 

lazy. 
modest. 
cheerful. 

 
 

3 

IV
 l

e
v
e
l 

Write down three adjectives which you think best describe… 

- your character; 

- your friend’s character; 
- your teacher. 

How is this characteristic illustrated? 
e.g. Sociable – I am sociable because I love being with other 
people. 

3 

 

Thanks everybody for you work. You were great! But it’s 
time for individual work. Please, take your task-cards. 
There are two variants and four levels in each of them. 

Do this task on a sheet of paper. I’ll collect you papers, 
check your works and estimate you.   
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VARIANT 2 

Level Task Points 
I 

le
v
e
l 

2) Read the sentences and complete character adjectives with 

the vowels. 

1. She always tells the truth. She’s the most h_n_st person.   
2. You should be p_t_ _nt with children. They need time to do 

things. 
3. Fred is not only helpful, but he’s also g_n_r_ _s. He often 

gives us presents. 

3 

II
 l

e
v
e
l Which word is odd? 

1. honest – talkative – affective - jealous; 
2. kind – sociable – clever – greedy; 
3. artistic – imaginative – creative – boring; 

3 

II
I 

le
v
e
l Use the information in the table to make up sentences. 

People 
who 

don’t consider how their actions affect others 
don’t talk about their abilities and 
achievements 
don’t talk easily to somebody they don’t know 

are 
mean. 
selfish. 

shy. 
 

3 

IV
 l
e
v
e
l 

Write down three adjectives which you think best describe… 

- your character; 
- your friend’s character; 

- your teacher. 
How is this characteristic illustrated? 

e.g. Sociable – I am sociable because I love being with other 
people. 

3 

 

VIІI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ  

Вправа “BRAINSTORMING” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear students! Our lesson is coming to the end. I’d like 

to propose you to finish our lesson with interesting 
musical task. Watch the video “Personality Traits”, read 
and choose. You have some seconds to think… Try to 
choose the right character trait and then call the name 
of the student, who will answer the next and so on.   
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Викладач викликає будь-кого з учнів, який повинен прочитати 

опис риси характеру та відгадати її. Після виконання свого 
завдання учень викликає іншого учня. Викладач стежить за 
правильністю виконання завдання. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

 

 

 

 

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And now, dear students, answer my questions: 
- Did you like our lesson today?  
- What was the topic of our lesson? 
- What was the most interesting thing for you today? 
- What exercises did you like/you didn’t like? Why? 

Students’ answers. 

Thank you very much for your active work and 
cooperation. You were perfect! Your marks are…. 

 

Thanks everybody for the lesson. I hope it was useful 
for you.  You have learned something new and 

interesting about traits of character of different people.  
 

You home assignment is: 

- learn by  heart new words (be ready for the word dictation); 

- exercise 1 on the card; 

- *try to find the idioms concerning personality and character. 

So, our lesson is over. Good-bye! Have a nice day! 

EXERCISE 1 
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