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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

На сьогодні є досить актуальною проблема якісної професійної 

підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. Це пов’язано, насамперед з 

тим, що після закінчення вищого навчального закладу, вчорашній студент і 

майбутній вчитель іноземних мов досить непогано володіє теоретичними 

знаннями, які необхідні педагогу, проте, досить часто засвідчує недостатній 

рівень розвитку комунікативних навичок. Слід зазначити, що комунікативні 

навички у студентів ефективно набуваються у процесі активного спілкування 

та навчання, тренінгової форми роботи. 

Розвиток комунікативних навичок у студентів під час навчання у ЗВО є 

невід’ємною складовою цілісного процесу формування компетентності 

фахівців іноземних мов. Адже розвиток комунікативної сфери особистості, 

яка за специфікою своєї діяльності повинна постійно взаємодіяти та 

спілкуватися з учнями, є чи не основним аспектом, який забезпечує 

ефективність її подальшої роботи. 

Формування комунікативної компетенції особистості розпочинається 

ще у школі, де під керівництвом вчителів учні отримують основні знання, 

розвивають уміння і навички, необхідні для їхнього загального розвитку, 

адаптації до життя у суспільстві. Продовжуємо цю роботу у закладі вищої 

освітипід час вивчення навчальних дисциплін. Для формування 

комунікативних умінь і навичок використовуємо такі методи як виконання 

вправ, різного виду завдань, в тому числі й проблемних, різного виду 

диктанти, роботу зі словниками, підготовку і проголошення публічного 

виступу, підготовку і демонстрування презентації, складання різних типів 



документів тощо. Як показала практика, найбільш ефективним методом 

удосконалення комунікативних умінь і навичок студентів на заняттях є 

комунікативний тренінг. Тренінгові технології є альтернативою традиційної 

моделі освіти, організованої за принципом «переказування підготовленого 

матеріалу, – перевірка його засвоєння студентами» [1, 22]. Їх зміст полягає в 

тому, щоб у процесі взаємодії викладачів і студентів перш за все 

актуалізувати творчий потенціал учасників, а не дати їм певну кількість 

знань. 

 Термін «тренінг» має низку значень: навчання, виховання, тренування, 

дресирування. Існує багато визначень цього поняття. Наприклад, Ю. 

Ємельянов розглядає тренінг як групу методів, спрямованих на розвиток 

здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом діяльності 

[2, 10]. Тренінг досить часто використовують, якщо бажаний результат – це 

не лише здобуття нової інформації, але й використання отриманих знань на 

практиці. Тренінг визначається і як засіб перепрограмування моделі 

управління поведінкою та діяльністю, що вже існує в людини. На нашу 

думку, найбільш прийнятним в аспекті вивчення іноземних мов є визначення 

тренінгу як «форми інтерактивного навчання, метою якого є розвиток 

компетентності міжособистісної та професійної поведінки у спілкуванні» [3, 

38]. 

Сьогодні існує декілька видів тренінгу: тренінг партнерського 

спілкування, тренінг сенситивності (емоційної чутливості) і тренінг 

креативності, що пов’язані з психогімнастичними вправами, які націлені на 

формування та розвиток умінь, навичок і настанов ефективного спілкування. 

Мета тренінг-технологій: формування у студентів знань, умінь та навичок 

організації різних видів діяльності; виховання особистісного ставлення до 

складових професійної майстерності спеціаліста. Завдання тренінгу полягає у 

формуванні: умінь організації позитивної міжособистісної взаємодії у 

спільноті; нових знань стосовно майбутньої професії; умінь і навичок 

виконання різних видів діяльності у стандартних та нестереотипних 



ситуаціях; умінь критичного і творчого мислення у процесі вирішення 

професійних завдань; умінь аналізу й вибору кваліфікованих дій у 

професійних ситуаціях; особистісних суджень, оцінок стосовно майбутньої 

професії; навичок роботи у команді. Під час навчальних занять 

використовуємо такі тренінгові методи: Кейс – проблемна ситуація, що 

вимагає відповіді й знаходження рішення. Вирішення кейса може 

відбуватися як індивідуально, так і у складі групи. Основне завдання його – 

навчитися аналізувати інформацію, виявляти основні проблеми й шляхи 

розв’язання, формувати програму дій. Ділова гра – імітація різних аспектів 

професійної діяльності, соціальної взаємодії. Під час ділової гри учасники 

виконують певні ролі з метою вирішення або опрацювання певної ситуації. 

Групова дискусія – спільне обговорення і аналіз проблемної ситуації, 

питання або завдання. Групова дискусія може бути структурованою (тобто 

керованою тренером за допомогою поставлених питань) або 

неструктурованою (її перебіг залежить від учасників груповогообговорення). 

Мозковий штурм – один із найбільш ефективних методів стимулювання 

творчої активності. Дозволяє знайти вирішення складних проблем шляхом 

використання спеціальних правил – спочатку учасникам пропонується 

висловлювати якомога більше варіантів та ідей, у тому числі 

найфантастичніших. Потім із загального числа висловлених ідей відбирають 

найбільш удалі, які можуть бути використані на практиці. Фасилітація – 

метод, що дозволяє стимулювати обмін інформацією усередині групи. 

Фасилітація дозволяє прискорити процеси усвідомлення, стимулювати 

групову динаміку. Коли виникають труднощі тренер (викладач) в ході 

фасилітації допомагає процесу групового обговорення, спрямовує цей процес 

у потрібне русло. Відеоаналіз – інструмент, що є демонстрацією 

відеороликів, підготовлених тренером, або відеозаписів, в яких учасники 

тренінгу демонструють різні типи поведінки. Відеоаналіз дозволяє наочно 

розглянути переваги та недоліки різних типів поведінки [2, 22].  



Такі методи активізують роботу студентів, дозволяють залучати до 

роботи усіх присутніх, однак потребують значної підготовки як викладача, 

так і студентів, а також відповідного технічного забезпечення. А отже, 

основною метою підготовки майбутнього вчителя іноземних мов є 

формування комунікативної компетенції студентів. Для їх формування і 

удосконалення використовуємо різні методи як традиційні, так і 

нетрадиційні, до яких можна віднести комунікативний тренінг.  
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