
                  Методичні рекомендації щодо проведення літніх мовних таборів 

                            у загальноосвітніх навчальних закладах району 

Володіння англійською мовою та іншими іноземними мовами є важливим 

інструментом для зростання конкурентоспроможності нашої держави та її європейської 

інтеграції. 

 Мета мовного табору – підвищити рівень володіння англійською мовою серед учнів, 

показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на 

практичну частину і знання, які можна застосовувати пізніше і в інших галузях. 

Завдання мовного табору: 

 допомогти дітям здобути необхідні мовні навички; 

 сприяти подоланню «мовного бар’єру»; 

 удосконалювати  розмовну іноземну мову дитини; 

 поєднати навчання із захоплюючим відпочинком; 

 підвищити мотивацію дитини для подальшого удосконалення іноземної мови. 

Формат та види роботи табору будуть залежати від вікової групи та можливостей 

учнів, рівня знання іноземної мови. Дуже важливо підібрати для кожної вікової категорії 

відповідний напрямок діяльності, а для цього варто враховувати психологічні особливості 

дітей різного віку. 

Для молодших школярів характерне бажання вчитися, щоб більше пізнати світ. Саме 

в цьому віці формується наполегливість, працьовитість відповідальність. Діти цього віку 

опановують моральні норми та правила поведінки, у них формується самостійність. Вони 

пізнають світ через гру, а тому в основі роботи з молодшими школярами повинна бути 

гра як універсальний метод пізнання, навчання, організації відпочинку. Діти молодшого 

шкільного віку сприймають все через яскраві образи, реквізит, оформлення, тому 

організатори табору мають враховувати цей аспект, підбираючи відповідні завдання для 

даної категорії.  

Для підлітків характерна потреба пізнати, показати себе, знайти однодумців, у них 

проходить активний процес професійної орієнтації. В цьому віці діти особливо чутливі, 

вони вперше закохуються, в них починається статеве формування. Також формується 

такт та риси характеру, зокрема порядність, доброзичливість, милосердя, гідність, совість. 

У даному випадку індивідуальні або групові бесіди найбільш ефективні у роботі з цією 

віковою групою. У підлітків розвивається бажання до творчого підходу в опануванні тією 

чи іншою справою, вони навчаються критично оцінювати свої дії. 

     

Старшокласники прагнуть реалізувати навички, які одержали вдома, в школі, а також 

в роботі різноманітних гуртків та об’єднань. У цьому віці формуються погляди про 

природу суспільства, вони висловлюють власні думки з приводу економічного та 

політичного життя в країні, готуються вийти у «велике життя». Для цієї вікової групи 

характерні такі форми дозвілля як диспути, ток-шоу, конкурси, консультації. 

Одним з універсальних видів роботи у літніх мовних таборах з дітьми різних вікових 

категорій є метод проектів, який передбачає активний діяльнісний підхід та практику всіх 



комунікативних навичок. В залежності від умов, досвіду та бажання організаторів, 

можливі наступні результати проектної діяльності (їх можна корегувати та 

модифікувати). 

Молодші школярі можуть презентувати: 

 проект-спостереження 

 проект-оповідання 

 листівки 

 ілюстровану історію 

 музичні уривки з коментарями 

 альбоми-розмальовки з надписами 

 книжку-розкладку 

 казку (з малюнками та тестовими поясненнями) 

 плакат/постер. 

Підлітки можуть підготувати: 

 рекламний плакат 

 колаж 

 анкету та презентацію результатів опитування 

 буклет 

 слайд-фільм 

 мультимедійну презентацію 

 журнал (у тому числі й електронний) 

 колекцію (рецептів, фото) 

 збірку рекомендацій 

 макет електронної листівки. 

Старшокласники готові до складних форм презентації проекту, а саме: 

 презентації (письмового сценарію та усної презентації) 

 реферату 

 серії ілюстрацій з пояснювальним текстом 

 укладеного довідника  

 змістового наповнення блогу або он-лайн журналу 

 сценарію свята 

 фоторепортажу 

 екскурсії (у межах школи та поза її межами). 
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