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ДОШННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Комуніка́ція (від лат. communicatio — єдність, передача, з'єднання, 

повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico — роблю спільним, 

повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis — спільний) — це процес 

обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома 

або більше особами. 

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють 

реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова 

виступає як засіб комунікації, отже в освіті продовжує розвиватися і надалі 

культурологічний або інтеркультурний підхід у навчанні в рамках концепції 

«діалогу культур», з метою формування полімовної грамотності студентів. 

Отже, в сучасному ВНЗ не має бути місця для таких процесів, як зазубрювання, 

бездумне завчання текстів на іноземній мові, що не мають практичної цінності 

для майбутньої життєдіяльності студентів. Студенти мають бути підготовлені 

на основі якісного сучасного аутентичного навчального матеріалу до свідомого 

використання іноземної мови в подальшому житті та роботі. Підготовка 

студентів не можлива без використання сучасних освітніх технологій. Сучасні 

технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, 

проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, використання інтернет-ресурсів. 



 

 

На даному етапі розвитку методичної науки основним методом навчання 

іноземних мов є комунікативний метод. У процесі навчання за комунікативним 

методом студенти набувають комунікативної компетенції – здатності 

користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються 

комунікації у процесі самої комунікації. Найважливішою характеристикою 

комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, 

які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія студентів 

інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в 

найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. 

З самого початку студенти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої 

діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому 

використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки правильність, але й 

швидкість усного мовлення та читання. 

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, 

сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач іноземної 

мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та 

пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на 

гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення 

особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, 

створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у 

вищих навчальних закладах. Основними принципами сучасних методів є: рух 

від цілого до окремого, орієнтація занять на студента (learner-centered lessons), 

цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення 

соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх студентів, 

інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Метою даної статті є огляд сучасних тенденцій розвитку методів викладання 

іноземних мов. При відборі сучасних методів навчання необхідно врахувати 

наступні критерії, відповідно до яких використані методи повинні: створювати 

атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, стимулювати його 



 

 

інтереси, розвивати бажання практичного вживання іноземної мови; 

заохочувати студента в цілому, зачіпаючи його емоції, почуття, тощо; 

cтимулювати його мовні, когнітивні і творчі здібності; активізувати студента, 

роблячи його головною діючою персоною в навчальному процесі, активно 

взаємодіючою з другими учасниками цього процесу; створювати ситуації, в 

яких викладач не є центральною фігурою, тобто, студент повинен усвідомити, 

що вивчення іноземної мови пов’язано з його особистістю і інтересами, а не з 

прийомами і засобами навчання використані викладачем; навчити студента 

працювати над мовою самостійно на рівні його фізичних, інтелектуальних і 

емоційних можливостей – одночасно забезпечити диференціацію і 

індивідуалізацію навчального процесу; передбачити різні роботи в аудиторії: 

індивідуальну, групову, колективну. 

Основними ознаками комунікативного методу є наступні: 

1)     основне завдання – навчити учнів (студентів) розмовляти іноземною 

мовою.  

2)     основним засобом навчання виступають ділові ігри, що моделюють 

реальні ситуації спілкування, студенів, та   обмежене використання рідної мови 

під час навчання іноземній.  

3)     вивчення системи мови (граматики) є переважно інтуїтивним, тобто, від 

студентів вимагається не механічне заучування граматичних правил, а 

інтуїтивне відчуття правильно побудованих фрагментів мовлення. 

Таким чином, ефективність комунікативно спрямованого навчання іноземних 

мов у вищій школі залежатиме від бажання і здатності викладачів скористатися 

позитивним досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо 

гуманістичного підходу у навчанні. Методи навчання іноземних мов, які 

ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий 

потенціал студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-

комунікативного процесу. 


