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ПОКРАЩЕННЯ РОЗМОВНИХ НАВИЧОК 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Здатність вести розмову є життєво важливою частиною людського 

досвіду. Але оскільки всі люди різні, то і здібності до вивчення іноземних 

мов теж не можуть бути однаковими. Тоді як у одних студентів не виникає 

проблеми з постановкою запитань, аудіюванням, спілкуванням іноземною 

мовою, інші, можливо, потребують певної допомоги. Розглянемо деякі 

аспекти для покращення розмовних навичок при спілкуванні іноземною 

мовою. 

1. На окремих аркушах паперу, написати кілька розмовних реплік. 

Наприклад, «Улюблене зимове свято». Або більш складні теми, такі як 

«Уявіть себе президентом компанії» або «Чому люди купують товари». 

Запропонувати роботу в парах. Кожна пара отримує аркуш з реплікою та 

повинна спробувати вести розмову по темі протягом певного періоду часу, 

скажімо, п’ять хвилин. 

2. Запропонувати список людей, наприклад, офіс-менеджер, 

пенсіонер, фермер, банкір, охоронець супермаркету. Завдання полягає в 

складанні списку речей, які можна було б обговорити з кожним з цих людей. 

Це може виявитись гарним джерелом натхнення для підтримання бесіди.  

3. Підтримання розмови потребує постійної практики, тому 

застосування рольової гри має важливе значення . Можна запропонувати 

двом студентам, більш вільним у спілкуванні іноземною мовою, поговорити 

на запропоновану тему. Другий крок потребує більш глибокого обговорення. 

На дошці записуються ключові слова їх розмови та пропонується іншим 

студентам висловити свої думки і почуття. Після того,  як основні поняття 

були засвоєнні, можна організувати роботу в парах.  



4. Постановка питань у розмові допомагає підтримати її. Потрібно 

змусити студентів скласти питання, вказавши, що відповідь має включати 

інше, наступне питання, пов'язане з попереднім. Наприклад, якщо студент 

запитує «Який твій улюблений предмет?», інший студент може відповісти 

«Економіка. А ти вивчаєш економіку?» і т.д. 

5. Звикати  до природної англійської мови можна слухаючи новини 

або переглядаючи короткометражні фільми та серіали іноземною мовою з 

субтитрами та без. Потрібно звертати увагу на слова, які виділяються 

диктором і акторами інтонаційно. Вони, як правило, містять основну 

інформацію. Після першого прослуховування потрібно постаратися 

зрозуміти основну ідею розповіді. Звернути увагу на деталі можна буде, 

прослухавши епізод вдруге, хоча в окремих випадках, наприклад, 

прослуховування інструкції, потрібне розуміння кожного слова. Як приклад, 

в серіалі «Extra English» у акторів дуже чітка вимова. Крім того, серіал може 

бути цікавим для студентів і спонукати до подальшого обговорення та 

наслідування акторам. 

6. Застосування набутих знань на практиці, тобто вживання їх у 

розмовному середовищі, можна запровадити при спілкуванні з іноземцями у 

чатах, за допомогою Skype, читаючи літературу на мові оригіналу для 

розширення словникового запасу, а також, відвідуючи speaking clubs. 

Наприклад, на базі Вінницької обласної наукової бібліотеки ім. Тімірязєва всі 

бажаючі можуть відвідувати speaking club з носіями мови. 

Відсутність практики розмовної іноземної мови, тобто усні 

комунікативні навички,  є одними з найважливіших моментів у досконалому 

знанні іноземної мови. Для досягнення комунікативних навичок високого 

рівня потрібні постійна наполеглива праця та вибір правильних методів 

покращення розмовних навичок. 


