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Для збільшення ефективності охарактеризованих вище навчальних 

комп’ютерних програм у вдосконаленні фонетичної компетентності майбутніх 

учителів англійської мови надаємо наступні рекомендації: одночасно використовувати 

декілька каналів сприйняття студента в процесі навчання, за рахунок чого досягається 

інтеграція інформації; візуалізувати абстрактну інформацію за рахунок динамічного 

представлення процесів; забезпечити повноту і непереривність навчального процесу за 

допомогою навчальних комп’ютерних програм; здійснювати систематичний повтор 

найбільш складних моментів. 

Отже, розглянувши структуру фонетичної компетентності та проаналізувавши 

навчальні комп’ютерні програми для вдосконалення фонетичної компетентності ми 

виявили, що підвищення рівня фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської 

мови вимагає позааудиторної роботи з навчальними комп’ютерними програмами. 

Достатня кількість і різноманітність таких навчальних комп’ютерних програм сприяють 

ефективному удосконаленню фонетичних знань та навичок. Перспективою подальшого 

дослідження є більш глибокий та детальний аналіз можливостей використання 

комп’ютерних програм для вдосконалення фонетичної компетентності майбутніх 

учителів англійської мови та опис результатів їх упровадження у навчальний процес. 
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METHODOLOGY OF THE FORMATION OF SENIOR PUPILS’ 
FOREIGN LEXICAL COMPETENCE 

The article deals with the basic concepts the formation of senior pupils’ foreign lexical 

competence. The forms and stages of the formation of foreign language lexical competence 

of senior pupils have been considered. With the purpose of the formation of senior pupils’ 

foreign lexical competence some teaching methods and activities for the EFL classroom have 

been suggested. 
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The indicator of fluency in foreign languages and evidence of the presence of a foreign 

language communicative ability is the use of speech as an instrument ofcommunication. In 

the structure of foreign language teaching, the main task is the formation a foreignlanguage 

communicative competence of a student. That is why the main goal of teaching a foreign 

language is providing students’ ability to use a foreign language as a means of communication 

in educational, work related or daily activities. 

A foreign language acquisition is closely related to the knowledge of vocabulary. 

Hence,the ability to use a foreign language as a means of communicationis closely connected 

to lexical competence. Therefore, the developmentof lexical skills is considered as the most 

important component of the content of teaching a foreign language. 

Representatives of Ukrainian and foreign methodology of foreign language teaching 

(C. J. Richards, T. S Rodgers, N Schmitt, L. Taylor, V. A. Bukhbinder, S. F. Shatilov, 

O. M. Solovjova, V. S. Tsetlin) have contributed a lot to the development of the formation 

offoreign language lexical competence. Theoretical models constructed by applied linguists 

were followed by works written by classroom teachers (A. K.Arends, V. S. Rubin, 

О. Pometun, L. Pyrozhenko). 

The problem of the formation of foreign language lexical competence of senior pupils 

remains topical and needs to be regarded in the context of competency approach which gives 

a possibility to synchronize formation of foreign lexical competence with other competencies. 

The aimof the article is to reviewthe basicpostulatesof the formation of foreign 

language lexical competence as well asdemonstrate some ways of implementation of effective 

learning techniques suggesting how to improve students’ communicative skillsby enhancing 

their foreign language lexical competence. 

Scholars define lexical competence as the ability of a speaker to properly 

designatehis/herown thoughts and utterances, as well astheir speech comprehension of others 

based on the complex and dynamic interaction of relevant skills, knowledge and lexical 

awareness. Consequently, lexical competence includes lexical skills, knowledge and general 

language skills, linguistic awareness of their use in all kinds of speakingactivities [2]. 

According to E. S. Kononikhina, the unit of teaching lexical material is regarded 

aslexical unit. While working with lexical units,a very important stage is the presentation of 

the lexical unit together with developing the knowledge of its semantics and its combination 

with other words, and the process of its assimilation and use in various typical and unusual 

situations as well[1]. 

J. Coleman and J. Klapper claim that because the presentation of the foreign word is 

short, it does not guarantee the proper and quick mastery of the word. The scholars don’t 

approve ofthe method of learning words by heart, especially when the teacher demands learning 

the words by heart and does not provide students with enough practice of this lexical unit [3]. 

In the process of the formation of lexical competence of 

students,S. Nikolaievadistinguishes the following stages [2]: 

1) the stage of presentation of new words to senior pupils –somatization of new words;  

2) the stage of practice and bringing to the automatic use of new words, which involves:  

3)automationat the level of word forms, free phrases and phrases / sentences;  

4) automation in dialogue or monologue speech, the development of which helps to 

improve the level of formation of lexical competence [5, p. 139]. 

The most important prerequisite for the formation of senior pupils’ foreign lexical 

competenceis their high motivation. To encourage pupils’ active language activity it is necessary 

to create the psychological and pedagogical conditions that interact with the principles of 

speaking activity, comprehensiveness and consciousness during the learning process. 
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Visibility plays an essential role of emotional causative thing necessary for the 

formation of senior pupils’ lexical competence, helping them to create specific images, 

overcome the difficulties of designing their thoughts in English [6]. Hence, a visual image 

that is associated with a specific vocabulary is perceived more vividly.  

With the demonstration of a particular picture, visual perception is combined with the 

auditory one, which results in the correct perception of the lexical material and contributes to 

its strong learning in the senior pupil's mind. To introduce the linguistic material, it is 

necessary to use a large number of exercises with readymade samples that contain the means 

of natural and figurative visibility, as well as the large number of exercises necessary for the 

development of pupils’ imagination.  

With the purpose of developing effective perception and reproduction of linguistic 

materialan important role is played by visual and vivid information. In our view, the use of 

bright objects, unforgettable pictures, the creation of emotional life situations causes 

emotional experiences, live memories, the need to express their own thoughts.  

Our intention is to share our experience in implementation of effective methods and 

techniques in the EFL classroom. Let us proceed with some sample activity we successfully 

use while implementing communicative approach to the formation of senior pupils’ foreign 

lexical competence. 

The communicative approach to teaching lexis in the EFL classroom makes itnecessary 

to use new and interesting methods and techniques like such as «Correct Me», «Fill-in-the-

Blank Story», «MysteryObjects», «Scrambled Pictures», «Build a Story», «Spontaneous 

Dialogues» [3; 4]. In our view, all of them are interesting and can be used on different levels 

of practising lexical units.  

The procedure of «Fill-in-the-Blank Story»presupposes reading a short story or 

paragraph to the class. The next step involves readingof the story again but leaving out certain 

words which pupils have to fill in (orally or in a written way). 

Another effectivetechnique is entitled»Build a Story».With newly learned words and 

word combinationswritten on the blackboard, a pupil makes up a sentence using one of them, 

the second pupil makes up a new sentence using another word. In a chain, each pupil makes 

up a related sentence using their word to create a story. 

The teacher must take into consideration thatin the process of the formation senior 

pupils’ foreign lexical competence it is essential to take into account mental, psychological 

and age features of senior pupils, their general preparation and abilities. Gradual training is 

also very important in the formation of senior pupils’ foreign lexical competence. Hence, 

working on one topic, it is necessary to organize work on the basis of transference from simple 

material to more complex one, following a certain sequence, aimed at the processing of 

individual models to general practice in the classroom. Therefore, the use of the principle of 

graduality in teaching EFL can give an appropriate effect. The use of certain models in a 

coherent statement on a given topic should be also taken to consideration [4, p. 82]. 

In conclusion, as an essential component of speech activity the foreign vocabulary 

acquisition is an integral component in the system ofteachinga foreign language. The 

formation of the foreign lexical competence of senior pupils presupposes the use of new 

interestingteaching techniques and graphic and visual images while developing students’ 

skills of spontaneous monologue and dialogue speech. 
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КРАЇНОЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УРОКУ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ У КОНТЕКСТІ 

РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розглядаються основні шляхи та концепції відбору країнознавчого 

матеріалу для уроку німецької мови у старших класах з опорою на сучасні методи 

розвивального навчання. 

Ключові слова: країнознавство, критерії відбору матеріалу, розвивальне 

навчання, методика викладання німецької мови, комунікативна компетенція, 

соціокультурна компетенція. 

Інтенсивні інтеграційні процеси у всьому світі не могли не торкнутися сфери 

освіти. Потреба володіння іноземною мовою зростає щодня, адже сьогодні 

відбувається інтенсивна співпраця інтернаціонального рівня на різних щаблях, це 

означає, що знання іноземної мови значно покращує шанси отримати хорошу роботу. 

Німецька мова стає все затребуванішою, а сама Німеччина займає друге місце серед 

країн, де люди хотіли б отримати вищу освіту та працювати. Але оволодіння німецькою 

мовою включає не тільки комунікативну, але й культурологічну складову: мовні 

особливості, традиції, поведінкові зразки та жестикуляцію, адже на даний час 

глобальною метою оволодіння іноземною мовою вважається якраз залучення в іншу 

культуру. Це залучення починається ще зі школи. Країнознавство сьогодні вважається 

не стільки однією з компетенцій вивчення німецької мови, скільки її самостійною 

складовою з власною дидактикою і методологією, яка виступає виразником культури 

та опосередковує найважливіші навички для вивчення мови. Оскільки можливості для 

самореалізації стають все ширшими, у сучасного вчителя виникає потреба розширення 

інструментарію викладання, тому що саме у школі в дітей починають формуватися 

життєві цінності та орієнтири на майбутнє, особливо в старших класах. Можна 

помітити, що в останні десятиліття вчені ведуть активні пошуки нових методів 

навчання. Це і є причиною того, чому ще недавно актуальні шляхи викладання 

відходять у минуле, а роль педагога змінюється у напрямку модераторства та 

наставництва.  


