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Протягом декількох десятиліть ведеться активний пошук шляхів 

підвищення ефективності навчального процесу, розглядаються й 

аналізуються різні методи, способи й організаційні форми навчання, як 

варіанти педагогічного спілкування й взаємодії між викладачем й студентами 

в процесі заняття. Світова школа використовує такі організаційні форми 

навчання, як індивідуальну, групову й фронтальну [1]. Такі форми є 

компонентом системи навчання іноземній мові.  

Індивідуальна форма навчання реалізується при роботі з кожним 

студентом за індивідуальним планом з метою адаптації системи складності 

завдання і врахування його індивідуальних особливостей сприйняття і 

засвоєння навчального матеріалу.  

Групова форма роботи визначається як спілкування викладача з групою 

студентів, які взаємодіють між собою. Фронтальна форма передбачає 

одночасне  навчання групи тих, яких навчають, виконують навчальні 

завдання з наступним контролем результатів з боку викладача.  



Фронтальна форма роботи є традиційною у вищих навчальних 

закладах. Вона націлена на «середніх», що навчаються й не враховує їхніх 

індивідуальних особливостей.  

Вибір організаційної форми роботи при навчанні іноземним мовам 

проводиться викладачем з урахуванням ряду факторів [2]. 

Індивідуальна форма роботи передбачає виконання студентом свого 

власного завдання незалежно від інших; ця форма роботи сприяє розвитку 

високого рівня самостійності студента й дозволяє йому проявляти свої 

здатності. До цієї форми роботи можна віднести роботу з роздавальним 

матеріалом, коли студент одержує індивідуальне завдання й викладач 

перевіряє його виконання, а також підготовку й презентацію реферату 

іноземною мовою, коли робота йде у форматі «студент – викладач», тобто 

викладач індивідуально консультує студента. Недоліком індивідуальної 

роботи в рамках аудиторного заняття є нераціональне використання часу, 

тобто коли один студент активно працює, інші не задіяні в процесі навчання. 

Фронтальна форма роботи при навчанні іноземній мові припускає 

спільну діяльність усієї студентської групи. Викладач використовує цю 

організаційну форму роботи, коли пояснює всій групі новий граматичні 

матеріал, вводить нову лексику, перевіряє читання й переклад тексту, 

виконання вправ, ставить однакові завдання для рішення. Фронтальна робота 

націлена на загальне просування студентів у навчанні, але її також не можна 

розглядати як універсальну. Основний її недолік – це те, що вона не враховує 

індивідуальні особливості кожного студента, хоча на певних етапах навчання 

вона необхідна.  

Перед викладачем постає завдання сфокусувати форму роботи, усі 

методи й прийоми на стимулювання студентів розуміти й говорити, на 

необхідність використовувати мову усвідомлено й цілеспрямовано. У цьому 

випадку увага студентів спрямована не на елементи самої мови, а на 

обговорювану проблему, на необхідність передати або одержати інформацію, 

тобто на значеннєву сторону говоріння. Студент більш не фокусується на 



мовних формах. Його увага націлена на інформативний зміст висловлювання, 

що особливо важливо для розвитку автоматизації навичок говоріння. 

Ефективність навчання в значній мірі залежить не від повторення 

правильних форм і конструкцій, а від інтенсивного зростання необхідності 

спілкування, яку випробовує той, кого навчають. Мовні форми в цьому 

випадку засвоюються студентами підсвідомо. Таким чином, ми приходимо 

до висновку, що викладач іноземної мови повинен включати в план заняття 

всі види роботи, спрямовані на посилення прагнення студентів до 

комунікації. До них відносяться проведення рольових ігор, дискусії й 

обговорення. 

Студенти з належною підготовкою при проведенні рольових ігор і 

дискусій захоплюють ініціативу й у такий спосіб домінують над «слабкими» 

студентами, у яких виникає почуття закомплексованості й острах зробити 

помилку. Виходом з даної ситуації є формування трьох-чотирьох невеликих 

груп або команд (3-4 студента) за рівнем знань. Такі групи або команди 

одержали свою назву «buzz groups», що в перекладі означає «групи, що 

дзижчать», де кожний студент має можливість висловити свою думку. 

Групова форма роботи допомагає подолати таку перешкоду, як страх 

говоріння. Основним завданням групової форми роботи є проведення 

дискусії й рольових ігор у рамках аудиторного заняття так, щоб кожний 

студент міг приєднатися до обговорення, ефективно брати участь і стати 

повноцінним гравцем команди, що, в остаточному підсумку, веде до 

підвищення  рівня  його знань і засвоєнню лексичного й граматичного 

матеріалу. Дана форма роботи збільшує час говоріння студента на занятті в 

10-15 раз. 

Групова форма роботи на заняттях з іноземної мові, основною 

характеристикою якої є її комунікативна спрямованість, реалізує основний 

принцип дидактики – принцип активності в навчанні [3]. Цей принцип 

характеризується високим рівнем пізнавальної мотивації. Групова форма 

роботи націлена на те, щоб сприяти активній участі того, кого навчають, в 



аудиторній роботі протягом усього навчального року, на забезпечення 

відповідної комунікативної діяльності студентів з різними рівнями знань і з 

різними здатностями, на подолання мовних бар'єрів. Така робота являє собою 

інтерактивну форму навчання, яка розбудовує мовну ініціативу студентів і 

забезпечує взаємне збагачення. 

Мова, будучи найважливішим засобом комунікації, виконує безліч 

соціальних функцій. І групова робота відкриває можливості для усвідомленої 

соціальної взаємодії. Навчання іноземній мові здобуває характер 

співробітництва й взаєморозуміння, таким чином, воно перестає бути 

змаганням, де тільки деякі досягають успіху. У процесі комунікації кожний 

студент прагне доповнити інформацію, яка була озвучена іншими членами 

групи. І навіть якщо студент не приймає участі в дискусії, він однаково 

навчається іноземній мові, слухаючи висловлювання своїх товаришів по 

команді. Поступово такі студенти починають долати бар'єр і брати участь в 

обговоренні, спочатку використовуючи короткі фрази й згодом переходячи 

до більш довгих висловлювань. Почуття остраху зробити помилку зникає, 

увага студентів зосереджується на змісті висловлення. Атмосфера в аудиторії 

кардинально змінюється, вона спонукає до говоріння, вселяючи впевненість 

у кожного члена команди.  

При плануванні проведення групової роботи в рамках аудиторного 

заняття викладач повинен звернути увагу на наступні аспекти [3]: 

1) принципи формування груп; 

2) цілі, які повинні бути досягнуті в результаті проведення групової 

роботи; 

3) частоту проведення групової форми роботи; 

4) тривалість проведення; 

5) поведінку самого викладача під час проведення групової роботи; 

6) принципи оцінювання роботи кожного студента. 

Формування груп повинне проводитися викладачем гнучко, з 

урахуванням наступних моментів: 



1) рівень знання іноземної мови студентом; 

2) здатності студента; 

3) особистісні характеристики студента. 

Принцип формування груп за рівнем знань і здатностям студентів є 

ключовим, тому що він допомагає уникнути такого явища, як розгубленість, 

яка властива студентам зі слабким знанням іноземної мови, і нудьги у 

студентів, що добре знають мову. Сильні студенти домінують в обговоренні, 

а слабкі студенти відмовчуються. Переміщення студентів із групи в групу 

може мати місце з метою посилення комунікативної діяльності усередині 

групи, але не повинне проводитися часто. Щоб працювати ефективно, як 

єдине ціле, склад групи повинен зберігатися певний період часу. 

Після формування груп, викладач дає докладні інструкції, пояснює 

режим роботи груп і визначає їхнє безпосереднє завдання. Кожний студент 

повинен чітко розуміти поставлене завдання. Досвід показує, що вкрай 

бажана робота груп над різними аспектами однієї й тієї ж проблеми. 

Якщо ми прагнемо досягти більшої ефективності, то ми повинні 

проводити групову роботу регулярно. Хоча вона може проводитися на різних 

етапах навчання, переважніше застосовувати її на заключних етапах роботи 

над темою. У цьому випадку студенти одержують можливість багаторазово 

включати вивчений матеріал у свої висловлення, вони почувають себе більш 

упевнено в його трансформуванні та у прояві мовної самостійності. 

Проведенню групової роботи повинна обов'язково передувати 

підготовча робота. Студентам попередньо дається лексика по даній темі, яку 

вони повинні вивчити й відробити на вправах в аудиторії. І тільки після 

цього можна переходити до групової роботи, де, використовуючи засвоєну 

лексику, студент може висловити своє бачення проблеми й відстоювати свою 

точку зору. Тема повинна бути цікавої й спірн, що спонукує студента 

виражати свою думку. 

Одним з важливих питань при проведенні групової роботи є її 

тривалість. Досвід показує, що оптимальним є проведення групової роботи 



протягом 15 хвилин. Більш тривала групова робота призводить до 

одноманітності й монотонності. Більш коротка – виключає можливість 

ефективної комунікації. 

При проведенні групової роботи викладач не повинен втручатися в 

процес обговорення проблеми, впливаючи на хід дискусії й на ухвалення 

рішення. Викладачеві не слід виправляти помилки, допущені студентами, 

якщо ці помилки не впливають на загальне розуміння висловлення. Основне 

завдання викладача – це вселяти впевненість в успіху, допомогти студентові 

подолати страх і вийти на говоріння, виступати людиною, до якої можна 

звернутися по допомогу в складній ситуації. Викладач спостерігає й 

координує роботу в групах, звертаючись до студентів із проханням 

висловити свою думку з обговорюваної проблеми тільки в тих випадках, 

коли він бачить, що окремі студенти не беруть участі в її обговоренні. 

Однієї з найбільших труднощів, з якої зустрічається викладач, і яка не 

має місця при проведенні індивідуальної й фронтальної форм роботи при 

навчанні іноземній мові, це оцінювання роботи кожного студента [4]. За 

короткий період часу (15 хвилин) викладач повинен оцінити роботу кожного 

студента у всіх групах. Ця оцінка є додатковим стимулом для більш активної 

участі в дискусії або рольовій грі. Рекомендується оцінювати наступні 

параметри роботи окремого студента: 

1) ступінь участі; 

2) загальне розуміння; 

3) ефективна комунікація; 

4) грамотність. 

Проаналізувавши групову форму роботи на заняттях іноземної мови, 

можна зробити висновок, що, маючи комунікативну спрямованість, вона 

створює умови, наближені до реальних життєвих ситуацій і як ніяка інша 

форма сприяє розвитку мовної компетенції студентів.  

Усі організаційні форми роботи при навчанні іноземній мові необхідні 

й виконують свої специфічні функції. Практичні й теоретичні матеріали 



показують, що тільки їх розумна комбінація при навчанні іноземній мові 

сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. 
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