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Мухіна Н.М., МДПІ 

Навчання англійській мові через драму на уроках по 
практиці усного та письмового мовлення на просуненому 
етапі 

В наш час досягнення методики навчання іноземним мовам не лише 
нашої країни, а й інших країн світу, стали доступні широкому колу читачів. 
Сьогодні вчителі мають можливість ознайомитися з найновішими 
досягненнями. І часом досить важко сконцентруватися на якому-небудь 
одному методі, тому що колишній метод має свої позитивні і негативні 
сторони. Наприклад, сьогодні широковідома школа чи методика “Silent way” 
отримала таку назву через те, що вчитель зберігає мовчання протягом 90% 
часу занять. Він говорить лише, коли вводить новий мовний матеріал. Автор 
цього методу К.Гнатенко. Причому, кожна фраза вимовляється один раз, учні 
колективно пригадують кожну Фразу, помилки при виконанні завдання не 
виправляються, учитель коректує ситуацію за допомогою символів. Мета 
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кожного методу виробити в учнів самоконтроль, не були залежним від 
учителя. За іншою методикою Дж.Рідда учитель навпаки говорить 90-100% 
навчального часу. Фактично це курс аудіювання, який передує говорінню і 
читанню. Кожна фраза учителя або записується на плівку, або 
супроводжується малюнком. Відповідно до поглядів Дж.Морлі учні дають 
письмові відповіді на всі запитання, що сформульовані в аудиторському 
матеріалі. Вважається, що учні старших класів відчувають гостру потребу в 
підкріпленні аудіювання графічною формою мови. Відповідно до поглядів 
Д.Ашера на початковому етапі навчання слід використовувати лише фрази-
команди, які учні повинні виконувати. Всі ці приклади свідчать про 
надзвичайно широкий методичний світогляд на навчання іноземним мовам. 

Серед сучасних методик найбільш ефективною є методика, розроблена 
професором Дартмунтського коледжу Дж.Рассіасом. Його методика відома, 
як навчання через драму. Цей метод викликає у учнів потребу спілкування, 
пробуджує бажання розуміти і бути зрозумілими іншими. Крім того він 
сприяє створенню комфорту на уроці. Учні не замкнені в певних рамках, 
атмосфера достатньо вільна. Однією з переваг методу є особливі 
взаємовідносини між учителем і учнями. Учитель не виступає в ролі 
"наглядача", він швидше "каталізатор". Метод ретельно вивчався вченими 
різних країн, бо цей метод перевершив всі можливості. У своїй дисертації 
доктор Ф.Вольгерс порівнює результати навчання німецькій мові при 
застосуванні методу Дж.Рассіаса і традиційних методів. Виявляється, в 
першому випадку під час випускних іспитів учні показали значно вищі 
результати. Так, результат з аудіювання краще на 33%, з мовлення на 60%, з 
граматики на 30%. Ф.Вольгерс відзначає, що останній результат найбільш 
важливий, оскільки в традиційних методах граматиці приділяється більше 
часу. Це підтверджує такий факт: учні краще запам'ятовують, 
використовуючи мову, ніж аналізуючи її. 58% учнів, що навчалися за 
методом Дж.Рассіаса, оцінили свої здібності мовлення оцінкою "5", в той час 
як лише 25% учнів, що навчалися за традиційними методами, могли 
відповісти те саме. Ф.Вольгерс пояснює це тим, що Дж.Рассіас і вчителі-
асистенти використовують як вербальні, так і невербальні способи: вони 
говорять лише німецькою і інколи використовують мову жестів і міміку. 
Доктор Вольгерс підрахував кількість рухів протягом години під час 
навчання за методом Дж.Рассіаса і звичайним методом: 1474 секунд – 261 
секунда за годину. Ф.Вольгерс також відзначає, що всього 2,33 сек/год, 
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вчителі-асистенти говорять англійською під час навчання німецькій мові за 
методом Дж.Рассіаса, в той час як при використанні традиційних методів – 
1,35 сек/год. 

У ході своїх досліджень вона зробила такі висновки: учні навчаються 
через почуття підсвідомо. Але саме таке навчання дає досить високі 
результати. 

Його методом користуються зараз всі викладачі Дартмунтського коледжу 
і 38 інших вузів. Результати іспитів у Дартмунті та інших коледжах показали, 
що метод Дж.Рассіаса дає значно вищі результати, ніж традиційні методи 
викладання. Викладачі середніх шкіл та інших коледжів приїздять до 
Дартмунту, щоб навчитися методиці занять.  

За цим методом заняття проводяться або самим Дж.Рассіасом, або 
асистентами. Звичайно заняття розпочинається із заучування фраз і речень. 
Потім учні повинні повторити. Якщо фраза вимовляється вірно, то асистент, 
учитель має право тому, хто відповідає, послати повітряний поцілунок. Якщо 
ж учень помиляється, то учитель пронизує його уявним кинджалом. 
Носячись по класу та клацаючи пальцями, асистент створює своєрідні ритм 
уроку, живий пульс. Якщо учень не може правильно вимовити фразу, то 
асистент ніби-то допомагає йому, прагнучи почути цю фразу від нього. 
Звісно атмосфера таких класних занять може здатися грою. Але насправді 
Дж.Рассіас ретельно "становить" кожний порух й кожний жест у репертуарі 
своєї асистентки. І його власне "блазнювання" теж плід багаторазових і 
домашніх репетицій. Його мета полягає в тому, щоб кожний учень якомога 
більше говорив новою мовою. Тому в дартмунтських групах навчається не 
більше 22 студентів. Кожний викладач займається кожного дня з кожним 
класом по 50 хвилин, пояснюючи новий матеріал. Працюючи за методом 
Дж.Рассіаса (швидкий темп, сценічна техніка), викладач читає новий текст, 
розглядає граматичні елементи і пояснює урок. Після чого клас 
розподіляється на 2 групи, які спілкуються з учнями більш високого рівня, 
що вже оволоділи методом Дж.Рассіаса, впродовж 50 хвилин і, нарешті, для 
практики учні йдуть до лінгвістичної лабораторії. На початку кожного 
семестру Дж.Рассіас проводить триденні семінари для тих, хто цікавиться 
роботою асистента. Основи методу Дж.Рассіаса полягають в тому, що: 

1) на всіх заняттях іноземної мови всі розмовляють виключно цією мовою. 
Пропонуючи слова, викладач не перекладає, а обігрує їх; 

2) заняття проводяться таким чином, що кожний студент протягом 50 
хвилин говорить 65 раз. Асистенти повинні підтримувати постійну 
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активність учнів клацанням пальців, щоб не втратити темп уроку. 
Після закінчення семінару Дж.Рассіас пояснював присутнім учителям 

можливості застосування його методу. Наприклад, із 45 хвилин уроку вони 
можуть використовувати 25 хвилин на пояснення, а інші 20 хвилин на 
практику мовлення, яку можуть проводити кращі учні. Дж.Pacсіас вважає, що 
викладач повинен уміти правильно збалансувати п’ять аспектів вивчення 
іноземної мови: граматику, загальне розуміння, розширювання словника, 
швидке мовлення і вимова, щоб примусити учня говорити, Дж.Pacсіас 
розробив цілий арсенал технічних прийомів, як, наприклад, уявні прес-
конференції та інші ситуації. На заняттях обігруються ситуації, з якими учень 
може зіткнутися в дійсності. Крім того, вони отримують елементарні 
відомості про країну. Для цього вони користуються методом "мікрологів". 
Учитель промовляє хвилинний монолог на будь-яку тему, від кулінарії до 
землеробства, в залежності від теми, що вивчається. Мікролог повторюється 
три рази; учні повинні записати його, повторити вголос перед класом і 
відповісти на запитання своїх товаришів. Заключним етапом вивчення мови є 
практика учня. 

Частіше всього студента відвозять до якого-небудь невеличкого містечка і 
залишають там. У нього немає грошей. Він повинен прожити там три дні, 
знайомлячись і добуваючи засоби для виживання. Потім він повинен 
повернутися до класу з повною письмовою та усною доповіддю про історію 
цього містечка. Дж.Рассіас говорить про те, що ідея його методу дуже проста. 
Він прагне прищепити людям бажання спілкуватися з іноземцями, розуміти 
їх, зруйнувати всі мовні бар’єри. 

Саме завдяки драмі, учні приймають участь у різних створених ситуаціях, 
вони зацікавлені. Драма повинна застосовуватись на уроках, бо вона розвиває 
комунікативні здібності, що особливо актуально у нашій країні. Багато 
вчителів погодяться, мабуть, що драма допомагає оволодіти мовою, це 
невичерпне джерело, яке дозволяє учням говорити, бути залученими до 
різних ситуацій. Але сам метод буде малоефективним, якщо вчитель не буде 
прагнути зробити урок цікавим. 

З опису методу Дж.Рассіаса помітно, що основним видом драми, що 
застосовується на уроці, є рольова гра. На уроках іноземної мови ми також 
можемо використовувати рольові ігри. Звісно, успішніше проведення 
рольової гри передбачає чітку підготовку з боку вчителя і учнів. Головна 
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задача вчителя в тому, щоб відкривати можливості для активної мовленнєвої 
діяльності учнів. До гри слід залучати всіх учнів, не ігноруючи при цьому 
слабких. Наприклад, учням пропонується текст такого змісту: 

Three fishermen who drifted on the Pacific for four months told yesterday 
how they drank shark's blood to survive. The fishermen from Kiribati told 
their story through an interpreter in the American Samoa capital of Pago 
after being rescued by the ship Sakaria. Kautea Teaitoa,Yeaieta Toanuea, 
and Tebwai Aretana drifted 400 kilometers from home after their outboard 
motor failed on February 8.They said four ships had refused to help them 
during their ordeal. When they were picked up on June 4 they had eaten the 
last of a one-metre shark four days before and drunk all of its blood. "I have 
not prayed so much in all my life, "Mr.Aretana said 

Потім учням пропонуються картки із завданнями:  
Можна помітити, що більша частина лексики написана на картках. Це не 

можна розцінювати як негативне явище, бо деяка лексика може бути новою 
для учнів. Якщо рівень учнів високий, то основна розповідь може бути 
написана рідною мовою, що ускладнює завдання для учнів. 

Але це не єдиний спосіб примусити учнів говорити і залучати їх до 

розмови. Наприклад, легше всього організувати дискусію. Дж.Paccіас також 
використовував цю форму для проведення уроків. Теми можуть бути 
найрізноманітнішими. Наприклад: "Література". Учитель може 
продемонструвати ілюстрації до різних творів і просити учнів назвати ці 
твори, головних героїв, і що ці герої зробили. Таке завдання допоможе 
пригадати різні стилі, історичні епохи. Сьогодні особливою популярністю 

A B C 
you are Kautea. Say what 
helped you survive. 

you are Aretana. How did 
you feel when the ships 
refuse to help you? 

you are a sailor on the 
Sakaria. What did you 
do to help the 

You are Tebwai. Explain 
why you were in the boat 
and what happened after it 

You are Katea. How did 
you feel when you caught 
shark? 

You are the captain. 
Explain why did you 
stop? 

You are Veaieta. Explain 
what caused the problems. 

You are the interpreter. 
Describe the feelings and 
appearance of the three 

The journey was called. 
Why was it an ordeal? 
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серед підлітків користуються фільми жахів. Це також може бути 
використано. Наприклад: на дошці можна написати ключові слова, які 
допоможуть учням побудувати свою розповідь. Наприклад: придумати:  

Devising a horror story you are going to outline the plot of a horror story. 
Select from the list of ingredients below and, if you want, add your own 
ideas.  

Location 
a cemetery, an old castle, a church, a remote country mansion, a house with 
secrete passages, an aeroplane, a dark wood. 

Period 
1660, the Middle Ages, when there is a new moon, present time, some time 
in the future, in 200 years.  

Characters 
a honeymoon couple, a mad scientist, a witch, a psychiatrist, a poltergeist, a 
young girl, an army of androids, someone who has a grudge against society, 
rats, spiders, giant bees, bats.  

Events 
people disappear, a monster is created, man-eating plants invade Earth, 
someone collects people for a human zoo, the dead return to life, an 
operation that goes wrong, a successful operation. 

 
Таке завдання дозволяє "розбудити" уяву учнів. Тоді вони будуть 

зосереджені на тому, що говорити і як говорити. Іншою темою для дискусії 
можна вибрати тему "Мода". У кожної людини свій смак і тому кожний може 
висловити свою думку, наприклад, про те , що значить бути модним, або 
показати учням зображення одягу різних епох і запитати, в яку епоху хотіли б 
жити вони, і чому хотіли б носити одяг саме цього періоду, або запитати, чи 
співпадав стиль одягу з характером людини. Використання наочності 
допоможе зробити дискусію тривалішою. Під час обговорення можна також 
використовувати картки, статті з газет, різні схеми – все, що допоможе учням 
підтримати розмову. Окрім дискусії можна провести презентації різних 
проектів. Такий вид діяльності вимагає більше часу для підготовки і може 
бути домашнім завданням. Учням надається можливість вибору теми і підго-
товки виступу. 

Отже, ми можемо зробити такий висновок: для того, щоб навчання 
іноземним мовам було більш ефективним, необхідно виконання ряду умов. 
По-перше, учитель повинен вибрати методику, за якою він буде навчати. На 
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сьогодні у нас є можливість ознайомитися з найновішими досягненнями не 
лише наших вчених-методистів, але й вчених інших країн. Часом досить 
важко сконцентруватися на якомусь одному методі, бо кожний метод має 
свої досягнення і прорахунки. При цьому потрібно враховувати, за яких умов 
ведеться навчання і з якою метою. 

На нашу думку, найбільш придатним є метод Дж.Рассіаса, тому що він не 
лише допомагає створити комфорт на уроці, атмосферу, в якій учні не 
боялися б говорити, бути не затиснуті в певні рамки. Ще однією переважною 
рисою цього метода в особливі стосунки між учнями і вчителем. Цьому 
сприяв використання як вербальних, так і невербальних способів навчання 
іноземний мові. До того ж це навчання веде до значних результатів.  

Звісно, великим досягненням методу в передбачена мовна практика в 
країні, мова якої вивчається, що підсилює мотивацію навчання. Метод 
допомагає усвідомити, що драма – це невичерпне джерело, яке дозволяє 
учням говорити, бути залученими до різних ситуацій. По-друге, учитель 
повинен уміти створити ситуації, про які говорилось вище; прикладами 
можуть послужити дискусії, презентації, рольові ігри. 

Саме виконання цих умов і може допомогти уникнути страху, який 
відчувають учні як під час вивчення іноземної мови, так і під час процесу 
говоріння нею. 

 

 

 

 

 

 

 

 


