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Сучасна школа має застосовувати педагогічно доцільні методи 
навчання, завдяки яким учні повноцінно засвоюють знання, 

інтенсивно розвивають творчу активність і самостійність. 
 

Позакласна робота – це система занять, заходів і організованого 
навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під 
керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського 

самоврядування. 
 

Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та 
поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на 

практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, 
формування в них наукового світогляду. 

Форм позакласної роботи величезна кількість. У методичній літературі 
й практиці школи традиційно розрізняють три форми: індивідуальні, 

групові й масові. 
 

Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси 
дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати 
потреби, самостійно пізнавати навколишній світ, покращувати 

стосунки між людьми. Вона забезпечує цікаве й корисне проведення 
школярами вільного часу. Діти, які беруть участь у позакласній 

роботі, мають конкретніші знання, їх відповіді більш точні й виразні. 
У позакласній роботі відкриваються широкі можливості для 

виявлення ініціативи, творчості, в учнів розвивається любов до 
іноземної мови. 

 
Значна увага приділяється використанню у позакласній роботі 

дидактичних ігор, цікавих завдань, декламуванню віршів, завданням 
підвищеної складності, завданням-жартам, мовним головоломкам 

тощо. Крім того, використовуються історичні факти, наприклад, про 
культуру, звичаї, побут країни, мова якої вивчається, походження 

слів та ін. Проведення масових заходів у змістовній та цікавій формі 
створює сприятливі умови для розвитку лінгвістичної та 

соціокультурної компетенції, формування особистісних якостей учнів. 
 

Отже, позакласна робота має велике значення в навчальному процесі 
з англійської мови. 

Вона сприяє розширенню знань, набутих на уроках, їх конкретизації, 
формує вміння і навички практичного характеру, викликає інтерес 

до нового матеріалу, розвиває самостійне мислення школярів. 
Позакласна робота є одним із засобів усебічного розвитку особистості 

дитини.
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Сподіваємося, що запропоновані матеріали допоможуть зробити 

вивчення англійської мови захоплюючим, принесуть насолоду та 

бажання глибше пізнати цікавий світ іноземної мови. 
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