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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

 В сучасному світі якісне навчання іноземним мовам стає необхідною 

складовою підготовки компетентних та конкурентоспроможних фахівців. 

Вміння сприймати та опрацьовувати інформацію на різних мовах відкриває 

шлях до успіху в багатьох галузях. Таким чином  іноземна мова  стає 

складовою професійної підготовки поряд зі спеціальними дисциплінами. 

 Незважаючи на обмежену кількість годин, які виділяються на вивчення 

іноземної мови в немовному вузі, студентам необхідно опанувати значні обсяги 

фахової термінології, самостійно вивчити або повторити граматичні структури, 

удосконалити навички письмової мови, вміння монологічного та діалогічного 

мовлення. Для того, щоб спонукати студентів до результативного творчого 

підходу до вивчення іноземної мови професійного спрямування, подолання 

мовного бар’єру та розуміння важливості накопичення мовних навичок для 

подальшого життя, треба якнайширше застосовувати у навчальному процесі 

інноваційні методи викладання іноземних мов, які приходять на допомогу 

традиційним підручникам. Але для впровадження інновацій в навчальну 

практику вузів необхідно залучити значне наукове та ресурсне забезпечення. 

При цьому ні в якому разі не треба відкидати традиційні методи навчання, а 

намагатися поєднати їх з новими технологіями. 

 З традиційними методами, як правило, пов’язують вивчення мовних 

структур та виконання вправ для закріплення теоретичного матеріалу. Щодо  

можливостей спілкування мовою, яка вивчається, то ця проблема відходить на 

другий план в навчальному процесі, оскільки рівень мовної підготовки багатьох 

студентів надто низький. Тому навчання мові перетворюється в розповідь про 

мову, тобто, відбувається пояснення мовних структур, що, безумовно, 



необхідно робити. Але для того, щоб зробити наступний крок і перейти до 

спілкування іноземною мовою, потрібно створити мовне середовище, реальну  

ситуацію, тобто втілити принцип автентичності спілкування, який стане 

потужним стимулом для вивчення матеріалу. Оскільки інформаційні технології 

базуються саме на комунікативному підході, то вони, зокрема інформаційна 

система Інтернет,  можуть надати значну допомогу при навчанні.  

 Інтернет, який  дає можливість спілкування з реальними носіями мови, 

створює унікальну можливість користуватися автентичними текстами, вчитися 

сприймати мову на слух, дізнаватися про культуру країни, мова якої 

вивчається. Тобто він створює природне мовне середовище. Студенти вчаться 

працювати самостійно, починають відчувати постійну потребу самоосвіти. 

Відповідно вміння вчитися стає однією з найголовніших навичок.  

 Узагальнюючи, слід наголосити, що кінцевою метою вивчення іноземної 

мови загального чи професійного спрямування є вільне володіння мовними 

засобами та природна реакція на різні мовні ситуації, тобто психологічна 

готовність до спілкування.  Такої готовності можуть досягти  студенти з різним 

рівнем мовної підготовки, оскільки у них з’являється свідоме осмислення 

матеріалу, можливість мовної самореалізації, впевненість у собі. Окрім цього 

Інтернет-ресурси пропонують інтерактивний підхід, а саме забезпечують 

взаємодію між студентами під час занять, що є одним із засобів досягнення 

комунікативності. Коли студенти набувають навичок доволі вільного 

спілкування іноземною мовою, незважаючи на помилки, вони починають 

реалізувати свою комунікативну компетенцію.  

  Таким чином за допомогою інформаційних технологій відбувається 

розвиток як психологічних, так і соціальних якостей студентів, більш 

ефективно вирішується цілий ряд дидактичних і соціокультурних завдань, які 

не можна вирішити, використовуючи традиційні навчальні матеріали, 

відкриваються нові можливості для переходу на якісно новий рівень  

викладання іноземних мов.  


