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Відгук
на методичну розробку вчителя англійської мови 

спеціалізованої школи І-ПІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови № 92 імені Івана Франка м.Києва

Солома-хи Ельвіри Віталіївни

«Учням 6-7 класів: Вживання часових форм Past Simple та Present 
Perfect для вираження дій, які відбулися в минулому»

Протягом 2018-2019 н.р. в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов № 112 імені Т. Шевченка міста Києва проходила 

апробацію методична розробка вчителя англійської мови спеціалізованої школи I- 

III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка 

міста Києва Соломахи Ельвіри Віталіївни «Учням 6-7 класів: Вживання часових 

форм Past Simple та Present Perfect для вираження дій, які відбулися в 

минулому». Робота над методичною розробкою сприяла обміну педагогічним 

досвідом вчителів, підвищенню їх фахової майстерності.

Мета даної методичної розробки допомогти учням на практиці розібратися, 

в чому полягає різниця в застосуванні часових форм Past Simple та Present 

Perfect, адже структура англійського речення відрізняється від українського.

Навчання граматики іноземної мови є необхідною складовою частиною 

практичної мети навчання іноземних мов. У зв’язку з цим суттєве значення має 

питання відбору граматичного матеріалу.

Найбільша проблема при вивченні англійської мови полягає в засвоєнні 

часових форм дієслів. Учні трактують часові форми англійської мови за аналогією 

з українською, тобто з точки зору вживання теперішньої, минулої та майбутньої
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дій. Отже, основним при поясненні часових форм є наголошення на відмінностях 

у часових категоріях англійської та української мов.

Робота з даним посібником дає можливість учням подолати труднощі у 

засвоєнні часових форм дієслів в структурах Past Simple та Present Perfect.

Кожний розділ методичної розробки налічує до 10 різноманітних вправ, які дають 

можливість учням в процесі роботи засвоїти одні з найпоширеніших у 

повсякденному житті часов форми - Past Simple and Present Perfect.

Методична розробка включає в себе також правила як українською, так і 

англійською мовами, які пояснюють утворення і вживання зазначених граматичних 

структур, комплекс вправ, і посилання на відеоуроки. Застосування сучасних 

інформаційних технологій робить для учнів засвоєння граматичного матеріалу 

більш ефективним. Використання результатів роботи Соломахи Е.В. дають 

можливість досягнення практичної мети уроків англійської мови, а саме -  

практичне оволодіння мовою як засобом спілкування.

Робота розглянута на засіданні МО вчителів іноземних мов спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. 

Шевченка міста Києва ; рекомендована для затвердження на методичній раді 

РНМЦ управління освіти Голосіївської районної державної адміністрації міста 

Києва.
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