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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА 

НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

Анотація 

У статті проаналізовано поняття «метод навчання», «інноваційні 

методи навчання». Розглянуто інноваційні методи навчання іноземної мови 

на немовних факультетах: метод навчальної дискусії, “Pro і Contra 

дебати», метод проектів,  метод створення проблемних ситуацій. 

Зазначено, що важливою складовою інноваційних  методів  навчання 

іноземної мови є форма навчання. Доведено, що на заняттях з 

використанням інноваційних методів навчання іноземної мови  студенти 

засвоюють та усвідомлюють значущість навчального матеріалу, який 

згодом використовують у реальному житті.  

Ключові слова: методи навчання, інноваційні методи навчання, 

навчальна дискусія, метод проектів, мозковий штурм, метод створення 

проблемних ситуацій, форми навчання. 

 

И.Н. Свириденко 

Инновацыонные методы обучения иностранному языку на неязыковых 

факультетах  

Аннотация 

В статье проанализированы понятия «метод обучения», 

«инновационные методы обучения». Рассмотрено инновационные методы 

обучения иностранному языку на неязыковых факультетах: метод учебной 

дискусии, “Pro і Contra дебаты», метод проэктов, метод создания 

проблемных ситуаций. Указано, что важной составляющей инновационных 



методов обучения иностранному языку выступает форма обучения. 

Доказано, что на занятиях с использованием инновационных методов 

обучения  иностранному языку студенты усваивают и осознают 

значимость учебного материала, который со временем используют в 

реальной жизни.  

Ключевые слова: методы обучения, инновационные методы обучения, 

учебная дискусия, метод проэктов, мозговой штурм, метод создания 

проблемных ситуаций, формы обучения. 
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Innovative Methods of Teaching Foreign Language at Non-linguistic 

Faculties  

 Annotation 

The article analyzes the concept of "teaching method", "innovative teaching 

methods". Innovative methods of teaching foreign languages at non-linguistic 

faculties such as training discussion method, "Pro and Contra debates", method of 

projects, method of creating problematic situation are studied.It is stated that an 

important component of innovative methods of foreign language teaching is the 

form of learning. It is proved that using innovative methods of teaching foreign 

language gives the ability for students to learn and understand deeper the 

importance of educational material that will be used by students in real life 

environment in future.   

Key words: teaching methods, innovative teaching methods, academic 

discussion, method of projects, brainstorming, method of creating problematic 

situations, form of learning.  

На сучасному етапі творення незалежної, правової, демократичної 

держави та інтеграції України до загальноєвропейського товариства 

особливого значення набуває оновлення змісту вищої освіти. Розвиток 

економічних, культурних, інформаційних зв’язків вимагають від випускника 

вищого навчального закладу активного володіння іноземною мовою. На 



сьогодні актуальною постає підготовка компетентних і конкуренто 

спроможних фахівців, які матимуть змогу реалізовувати свою соціальну та 

мовну мобільність завдяки якісній іншомовній підготовці у міжкультурному 

спілкуванні та співпраці. Особливо важливого значення набуває ефективне 

вивчення іноземних мов шляхом застосування у навчальному процесі 

інноваційних форм та методів навчання. 

Метою статті є виокремлення та вивчення інноваційних форм і методів 

навчання іноземної мови на немовних факультетах та визначенні 

можливостей їх застосування у ВНЗ. 

Такі вчені як Д. Давиденко, Т. Коваль, В. Коломієць, 

В.Краснопольський, О. Кужель, О. Левченко, В. Масальський, М. Онищенко, 

Л. Подопригора, В. Ткачук та інші висвітлювали  у своїх працях питання  

застосування новітніх технологій при вивченні іноземної мови у вищий 

школі.  

Аналіз наукових публікацій  А. Віцюк, О. Ковалевської, А. Конишевої, 

Н.Саєнко [2; 10] свідчить про необхідність підвищення ефективності 

навчання іноземних мов на немовних факультетах за допомогою 

використання інформаційних технологій.  

На нашу думку, вирішення проблеми підвищення якості підготовки 

студентів немовних факультетів у курсі викладання іноземної мови буде 

успішним, якщо будуть конкретно визначені роль і місце інноваційних 

методів у навчальному процесі.  

Що ж означає «метод навчання»? Трактування цього поняття досить 

різне, але більшість авторів схильні вважати методи навчання способом 

організації навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. З іншого 

боку, метод (грецьке “methodos” – буквально «шлях до чогось») – це спосіб 

досягнення мети; певним чином упорядкована діяльність; засіб пізнання або 

спосіб відтворення в мисленні предмета, який вивчається [7, с. 235].  

На основі аналізу праць, що присвячені трактуванню та систематизації 

методів навчання, встановлено, що поняття методу навчання  є достатньо 



широке[1; 3; 5; 6]. Н. Волкова, М. Фіцула  схиляються до тлумачення цієї 

категорії як упорядкованого способу взаємопов’язаної діяльності викладача 

та студентів, спрямованого на досягнення окреслених навчально-виховних 

завдань [3, с. 275; 8, с. 130].  

Зауважимо, що у зарубіжній педагогіці  не припиняються й до цього 

часу дискусії стосовно найбільш точного його трактування. Більшість 

науковців Німеччини вважають, що слово метод у перекладі з грецької 

означає дослідження, спосіб, шлях до досягнення мети. Необхідно зазначити, 

що існують ще й інші точки зору щодо трактування цього терміна як 

наукової категорії. Так  науковці К. Кюнцлі (Ch. Künzli), Ф. Берчі (F. 

Bertschy) розуміють під методом навчання гнучкі інструменти навчального 

процесу, які залежно від навчально-виховних завдань можуть змінюватися 

або пристосовуватися до них [9, с. 57]. 

Німецький дослідник А. Рот (А. Roth) відносить до поняття методу 

навчання усі заходи, що застосовує викладач під час навчального процесу 

[11, с. 24].  

У сучасній методиці навчання іноземних мов поняття методу навчання 

трактується як шлях до поставленої мети. Отже,  інноваційні  методи 

навчання – це такий спосіб досягнення дидактичної мети, при якому 

навчально - пізнавальна  діяльність упорядкована на основі інтерактивної 

моделі навчання. 

Викладач іноземної мови ВНЗ використовує новітні методи навчання, 

що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Зазначимо, що інноваційні 

методи навчання іноземних мов, що  базуються на гуманістичному підході, 

спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її 

резервних можливостей і творчого потенціалу. Саме такі методи  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, цілеспрямованість та 

змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії за 



наявності віри у викладача в успіх своїх студентів, інтеграція мови та 

засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук [4 ].  

На основі практичного досвіду викладання німецької мови, зокрема 

при підготовці майбутніх істориків у ВНЗ, ми підкреслюємо, що необхідно 

застосовувати  у навчальному процесі поряд з традиційними інноваційні 

форми та методи навчання. Адже  вони стимулюють творчу активність 

студентів, вчать їх мислити, допомагають подолати невпевненість, сприяють 

самоствердженню, роблять навчальний процес захоплюючим і цікавим.  

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для 

кращого свідомого засвоєння матеріалу. Як показує практика дуже ефективні  

такі форми роботи: як індивідуальна, парна, групова та робота в команді. 

Найбільш відомі форми парної і групової роботи: внутрішні (зовнішні) кола; 

мозковий штурм; читання зигзагом; обмін думками;  парні інтерв’ю  та інші.  

Традиційно навчання іноземних мов в немовному ВНЗ було 

орієнтоване на читання, розуміння й переклад спеціальних текстів, а також 

на вивчення проблем синтаксису наукового стилю. На сучасному етапі  

необхідно звернути більшу увагу на розвиток навичок мовного спілкування 

на професійні теми і ведення наукових дискусій. Застосування методу 

навчальної дискусії має важливе значення для висловлення власних поглядів 

і переконань студентів, зіставлення їх з позиціями опонентів, обстоювання 

своєї думки у навчальному процесі ВНЗ. За допомогою дискусії здійснюється 

групове обговорення проблеми, створюються  різноманітні ситуації з метою 

досягнення істини шляхом зіставлення різних думок. Цей метод вчить 

студентів самостійно мислити, розвиває у них вміння практичного аналізу, 

навчає  відстоювати власну точку зору. Необхідно зазначити, що важливою 

умовою ефективності навчальної дискусії у ході вивчення іноземної мови є 

попередня змістовна та мовна підготовка, яка полягає в накопиченні 

необхідних знань з теми дискусії [12]. 



Важливого значення при вивченні іноземної мови у ВНЗ набуває метод 

“Pro і Contra дебати”. Це змагання між двома командами. Основними 

передумовами проведення дебатів є  наявність двох протилежних позицій 

щодо окресленої викладачем проблеми; кожна команда  ретельно готує свої 

аргументи:  виступ має бути підтверджений доказами, доповідачі мають бути 

готовими до запитань та аргументів супротивників; учасники дебатів 

виступають послідовно. Перемогу отримає та команда, яка більш ефективно 

й аргументовано доводила свої позиції і спростовувала протилежні. 

Метод «мозкової атаки» (“мозкового штурму”) застосовується тоді, 

коли перед студентами стоїть проблема пошуку нових рішень, нових походів 

до ситуації. Основне її завдання полягає в тому, щоб за невеликий проміжок 

часу відшукати ряд рішень однієї проблеми. Метод “мозкового штурму” 

заохочує студентів пропонувати нові й оригінальні ідеї завдяки забороні на 

критичні зауваження з боку викладача чи інших членів групи на стадії 

генерації ідей.  

Найбільш ефективними з точки зору засвоєння мовного матеріалу та 

зацікавленості студентів у процесі навчання на немовних факультетах є 

проектний метод, метод ділових рольових ігор та метод створення 

проблемних ситуацій,.  

У проектній роботі студенти залучаються в створену педагогом 

пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Використання проектних 

технологій робить можливим формування та розвиток пошуково-

дослідницьких, комунікативних, технологічних, інформаційних компетенцій, 

формує креативність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває 

комунікативні вміння, допомагає формувати міжпредметні зв’язки, вчить 

використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології при вивченні 

іноземної мови, допомагає оволодіти навичками роботи в групі, формує 

соціальну мобільність.  

Метод ділової рольової гри. У ході рольової гри студенти 

неспеціальних факультетів змушені вирішувати різноманітні проблемні 



ситуації, які сприяють використанню іноземної мови не лише для 

повсякденного спілкування, а також для вирішення професійних завдань. 

Забезпечуючи формування відповідних видів мовленнєвої діяльності, вони 

допомагають реалізувати основну функцію вивчення іноземної мови у ВНЗ – 

формування у студентів професійної комунікативної компетенції.  

 Метод створення проблемних ситуацій ґрунтується на реальному 

прикладі життєвої ситуації. Важливою передумовою застосування цього 

методу у навчально-виховному процесі є самостійне формулювання 

студентами проблеми на основі постановки проблемних запитань і 

пізнавальних завдань, пошук шляхів її розв’язання через висунення гіпотез, 

вирішення проблеми і перевірка одержаних результатів [10; 12]. 

Застосування у навчальному процесі методу створення проблемних ситуацій 

робить навчальну діяльність захоплюючою, забезпечує міцне засвоєння знань 

студентами, оскільки вчить самостійно долати труднощі. 

Отже, застосовуючи інноваційні форми і методи навчання, які 

спрямовані на якісне засвоєння знань, умінь і навичок студентами  у вивченні 

іноземної мови на немовних факультетах, ми сприяємо розвитку їхньої 

розумової діяльності, виявленню умінь та навичок критичного осмислення 

проблем, набуттю  досвіду самостійного опрацювання навчального 

матеріалу.  
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