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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВ 

 У НЕМОВНИХ ВУЗАХ 

У програмах з іноземних мов навчання мові на факультетах немовних 

вузів розглядається як самостійний курс, основна мета якого – забезпечити 

майбутнім фахівцям різних напрямків підготовки практичне оволодіння однією 

із іноземних мов в об’ємі, необхідному для використання набутих знань у 

повсякденній роботі. 

Без пошуку продуктивних методів та методик викладання, звичайно, не 

може йти мова про ефективне оволодіння іноземними мовами, як, власне, і про 

сучасну організацію навчального процесу. Викладачі іноземних мов постійно 

знаходяться у творчому пошуку новітніх та результативних прийомів, які б 

дали можливість в обмежений аудиторний час зацікавити студентів, заохотити 

їх до роботи та творчості, удосконалити та примножити набуті ними знання.  

Прагнення педагогів модернізувати процес викладання іноземних мов 

призводить до глибшого вивчення відомих раніше методів та їх вдосконалення. 

Так, розроблений професором Жан-Полем Мартаном метод “Учіння через 

навчання”, був відомий ще в ХIХ в. під назвою бел-ланкастерської системи 

взаємного навчання. Суттєва відмінність сучасного методу полягає в тому, що 

на занятті відбувається не тільки повідомлення студентами нових, самостійно 

здобутих знань, а інтерактивне спілкуванню та колективне мислення. Досвід 

проведення подібних занять показав, що студенти легко засвоюють складний 

граматичний матеріал, наводять цікаві приклади на відповідні теми; 

комунікація здійснюється невимушено, а атмосфера доброзичлива і творча.  

На сучасному етапі реалізація інноваційних підходів до викладання 

іноземної мови професійного спілкування неможлива без проблемного підходу. 

Головною метою такого підходу є створення проблемних ситуацій. Розвиток 



творчої, професійної та пізнавальної діяльності студентів буде успішним, якщо 

викладач залучатиме їх до обґрунтування власної точки зору щодо певної 

проблеми, яка стає предметом дослідження. Пізнавальна діяльність студентів 

при цьому включатиме етапи пошуку, аналізу та вирішення, що вимагатиме 

актуалізації знань і вмінь. Проблемні ситуації можуть бути створені на всіх 

етапах навчального процесу. 

Аналіз сучасних методичних особистісно орієнтованих підходів до 

викладання іноземної мови у немовномуВНЗ свідчить про те, що однієюз 

найбільш поширених інноваційних технологій єметод проектів, який 

розглядають як цілісну педагогічну систему. Основою цієї системи є побудова 

навчання на творчому засвоєнні знань у процесі самостійної, індивідуальної або 

групової діяльності для виконання фахового завдання з обов’язковою 

презентацією результату. Метод проектів не є принципово новим у світовій 

педагогіці. Розроблений американським філософом Дж.Д’юї ще в 1920-роках в 

США, він полягав у пропозиції будувати навчання на активній основі через 

доцільну діяльність студента, враховуючи його власний інтерес саме в цьому 

знанні. Практичною метою навчання іноземної мови в умовах методу проектів 

є формування мовленнєвих здібностей та комунікативної компетенції студентів 

(навичок і вмінь говоріння, аудіювання, читання та письма) на основі 

спілкування, обмеженого тематикою та мовним матеріалом. 
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