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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ МЕТОДИЧНОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ХАРАКТЕРУ СТОСОВНО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА 

НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ 

Основне завдання викладання іноземних мов на немовних спеціальностях 

полягає не тільки у вивченні професійної лексики і читанні відповідних текстів, 

а й в здобутті низки навичок, які характерні для студентів факультетів 

іноземних мов. Це насамперед поглиблене вивчення граматики, розвитку 

комунікативних навичок, ознайомлення із творами публіцистичного і 

художнього стилів. Хоча існують великі перешкоди у втіленні таких задумів на 

практиці. Передусім це пов’язано із академічними годинами, які закладаються у 

діючих навчальних планах і програмах. Особлива увага повинна приділятися 

інноваційним методам, підвищенню стандартів, практичному спрямуванню 

навчального матеріалу, широкому використанні інформаційно-комунікативних 

технологій тощо. Метод кейсів відносять до новітніх інтерактивних технологій 

викладання іноземних мов. Такий підхід дає змогу вирішити ситуацію у більш 

практичний спосіб. Велику роль у ефективності даного методу відводиться 

викладачу, під керівництвом якого здійснюється аналіз ситуації. Дискусія і 

дебати теж можуть підвищити ефективність засвоєння іноземних мов при 

формуванні соціальних навичок і знаходженні компромісу. Мозковий штурм 

покликаний до розв’язання проблем на основі групової роботи студентів, вмінні 

чітко висловлювати власну думку і толерантно ставитись до суджень інших 

учасників колективної співпраці. Висловлення своєї власної думки сприяє 

формуванню впевненості у своїх силах і виробленню доброзичливого 

ставленню до інших учасників даного процесу, розвитку критичного та 

аналітичного мислення, відмови від стереотипів, вмінню виважено відстоювати 

власні ідеї та думки. У зв’язку з тим, що кількість годин, які відводяться на 



вивчення іноземних мов обмежена, велику увагу викладачу слід приділити 

самостійній і індивідуальній роботі студентів. Як правило, домашнє читання 

виноситься на факультативне опрацювання і його роль часто недооцінюється. 

Правильно організоване і проведене домашнє читання виявляється досить 

дієвим у введенні і ознайомленні студентів з новими лексичними одиницями, 

які в подальшому можуть бути використанні останніми в активному чи 

пасивному словнику.  

В системі освіти США, починаючи з середньої школи і закінчуючи 

вищими закладами освіти, відбувається перехід до нової освітньої парадигми. 

Вона полягає не стільки у фактичному вивченні матеріалу, фактів, а у більш 

осмисленому підході до них і кращому розумінні даних явищ. Така 

інтерпретація освітньо-виховних цілей висуває нові вимоги перед викладачами 

і створює сприятливе середовище для формування самоаналізу, самокритики і 

самореалізації студентів. Позааудиторна діяльність відкриває нові можливості 

підвищення продуктивності взаємодії викладача і студента,  компенсації 

недостатньої кількості аудиторних годин і прищепленню інтересу до даного 

предмету.  

Проектна технологія у вищих навчальних закладах передбачає певну 

сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи 

іншу проблему шляхом самостійних дій студентів із обов’язковим 

представленням результатів. Доцільність використання методу проектів безліч: 

кооперація, міждисциплінарні зв’язки, заощадження аудиторного часу, 

практична спрямованість, вироблення навичок  пошуково-дослідницької  та  

експериментальної  роботи тощо. Дуже часто самі студенти вибирають теми і 

види діяльностей, які їх цікавлять. Тому, на мою думку, вчителям слід частіше 

звертатися до цього методу.   

 Отже, наведені вище практичні поради методичного і організаційного 

характеру дають змогу переглянути традиційні і консервативні підходи до 

викладання іноземних мов на немовних спеціальностях і підвищити їх 

ефективність. Із створенням сучасних високотехнологічних засобів навчання, 

таких як комп’ютерна і обчислювальна техніка, інтерактивні дошки, планшети, 



тощо, система освіти переходить на новий щабель свого розвитку, висуваючи 

нові вимоги до взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 
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