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Однією з основних завдань, які стоять перед викладачами іноземних мов 

вищих навчальних закладів є подальше вдосконалення усього учбового процесу, 

методів, прийомів та заходів навчання, подолання формального підходу у 

викладанні та навчанні. Вирішення цієї задачі є справою комплексною і 

багатоаспектною. Особлива увага повинна приділятися забезпеченню більшої 

цілеспрямованості педагогічного процесу, удосконаленню прийомів навчання з 

урахуванням особливостей навчальних програм немовних вищих навчальних 

закладів, які мають обмежену кількість годин  практичних (аудиторних) занять. 

Саме в реалізації конкретних прийомів навчання, у підвищенні ефективності 

занять, у збільшенні ваги самостійної роботи студентів закладені найбільші 

можливості інтенсифікації та вдосконалення процесу навчання іноземної мови 

у немовних вищих навчальних закладах. 

Вдосконалення прийомів навчання повинно враховувати ускладнення, які 

виникають у викладача іноземної мови. Як показує практика, часто 

ускладнення виникають через недостатньо чітке розуміння цілей, невміння 

проецирувати їх на завдання конкретного заняття, нечітку організацію 

практичних занять, невміння знаходити невикористанні резерви у навчальному 

процесі. Між тим викладач може знайти ці резерви на всіх етапах навчання за 

рахунок: 

- більш чіткій постановці задач; 

- раціональній та динамічній організації практичного заняття, яка 

відповідає цілям навчання; 

- підсилення комунікативної спрямованості занять; 

- більш послідовного здійснення диференційного та індивідуального 

підходу до студентів; 

- нормалізації їх навчального навантаження; 

- раціонального сполучення індивідуальних та колективних форм 

роботи; 

- систематизації та узагальнення мовного матеріалу, що сприяє його 

засвоєнню; 

- розвитку у студентів вмінь розуміти незнайомий лексичний 

матеріал на основі набутих знань; 

- ефективної організації контролю та самоконтролю як засобу 

стимулювання студентів. 

Для забезпечення раціональної організації навчального процесу 

викладачу необхідно чітке розуміння кінцевих цілей навчання іноземної мови, з 

метою підпорядкування їм усіх проміжних цілей. Відповідність цілей навчання 



і задач заняття є першорядною вимогою до організації цілеспрямованого 

навчального процесу, орієнтованого на отримання результату навчання.  

Сьогодні запланованим результатом навчання виступає всебічно 

розвинений, підготовлений до роботи майбутній спеціаліст, який володіє 

основами іншомовного спілкування. Це передбачає комплексну реалізацію 

виховних, освітніх, розвиваючих та практичних цілей, їх взаємопроникнення та 

взаємодію. Щодо практичних цілей, студент повинен оволодіти усіма видами 

мовленнєвої діяльності на іноземній мові. 

За допомогою усного мовлення – говоріння та аудіювання – реалізуються 

основні функції спілкування. Той, хто говорить або слухає, інформують або 

розпитують один одного, описують або розповідають, зацікавлюють 

співрозмовника і, таким чином, сприяють накопиченню знань із сфери своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

Успішність навчання усному мовленню залежить від того, як проводиться 

робота над мовним матеріалом, який буде використаний у процесі мовлення. 

Щодо продуктивного володіння лексикою, студент повинен швидко і 

безпомилково здійснювати вибір лексичних одиниць активного мінімуму, які 

необхідні для висловлювань по темі, яка обговорюється; правильно сполучати 

слова між собою, грамотно оперувати знайомою лексикою у нових ситуаціях  

спілкування, використовувати слова у реченнях відповідно до норм мови, яка 

вивчається. 

Продуктивне володіння граматичними засобами передбачає: свідомий 

вибір тих граматичних конструкцій, які необхідні для вираження змісту 

висловлювання; оформлення свого мовлення у відповідності до норм мови, яка 

вивчається (вибір допоміжного дієслова, притримування правильного порядку 

слів у реченнях різного типу та ін.). Для підтримки рівня продуктивного 

володіння граматичними засобами необхідно стимулювати студентів до їх 

активного використання у мовленні, до їх систематизації та узагальнення, які 

здійснюються за допомогою граматичних таблиць. 

Читання, як опосередковане спілкування, виконує ті ж комунікативні 

функції, що і усне мовлення. Досвід показує, що ускладнення у отриманні 

інформації студентами із прочитаного виникають часто через неадекватну 

організацію процесу навчання читанню. Перш за все, необхідно викликати у 

студентів необхідність у запропонованій текстом інформації. Студенти повинні 

оволодіти усіма видами читання, які йому необхідні у майбутній професійній 

діяльності. Підвищенню якості навчання читанню, як засобу спілкування, 

повинна сприяти спеціальна робота з формування рецептивних лексичних та 

граматичних навиків, а також розвиток мовної здогадки. 

Важливим є також підсилення ролі письма як засобу навчання. Письмова 

фіксація мовного матеріалу забезпечує його краще запам’ятовування, сприяє 

довгому зберіганню його у пам’яті. 

Таким чином, ми можемо прийти до висновку, що вдосконалення 

процесу навчання іноземної мови охоплює всі види мовленнєвої діяльності, має 

безперервний характер і охоплює всі етапи навчання. 
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