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АКТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАТИВНО-ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

 В сучасних умовах швидкого розвитку науки та технологій навчання 

іноземним мовам стає не просто актуальним, але вкрай необхідним для 

багатьох майбутніх фахівців, дає можливість підвищити якість професійної 

підготовки, стає запорукою подальшого успішного особистісного розвитку на 

тлі обраної професії. Розуміння важливості цього завдання спонукає викладачів 

іноземних мов шукати нові підходи до більш якісного навчання мовам, вносити  

зміни у зміст та структуру навчання. Відповідно до вимог сьогодення 

відбувається активний розвиток методичних концепцій викладання іноземних 

мов на основі вже широко відомих – комунікативної (І.А. Бім) та інтенсивної 

(Г.А. Кітайгородська). В даний час вирішальну роль відіграють комунікативно-

орієнтовані методики, які базуються на комунікативно-творчому підході. Серед 

цих методик найбільш популярними є комунікативна, проектна та інтенсивна.  

 Враховуючи той факт, що поняття комунікативності багатогранне, 

багатогранними є також основні принципи цієї методики: 

1. Принцип вивчення іншомовної культури через спілкування; 

2. Принцип взаємопов’язаного вивчення іншомовної культури; 

3. Принцип програмування; 

4. Принцип системності у викладанні іноземної мови; 

5. Принцип системності в організації викладання іноземної мови; 

6. Ситуативний принцип, коли ситуація розглядається як система взаємних 

відносин; 

7. Принцип індивідуалізації, коли кожний студент сприймається як 

індивідуальність; 



8. Принцип розвитку мовленнєвої діяльності й самостійності при вивченні 

іноземної мови; 

9. Принцип функціональності; 

10. Принцип новизни. 

 Треба зазначити, що в інтерактивній та комунікативній методиках 

широко використовується колективна, спільна діяльність. Формування вмінь та 

навичок  відбувається в системі колективних дій, які сприяють внутрішній 

мобілізації можливостей студента. Форми колективної взаємодії легко 

реалізуються на заняттях через роботу в парах, втрьох, в мікрогрупах та в 

повних групах. Комунікативна методика навчання іноземним мовам охоплює 

пізнавальний, розвиваючий, навчальний та виховний аспекти, сприяє кращому 

розумінню  іншомовної культури. Отже, у процесі комунікації вибудовується 

система взаємовідносин між комунікантами. 

 Останнім часом стає помітною тенденція заміни індивідуальної роботи на 

групову, що мобілізує студентів та сприяє якіснішому засвоєнню нового 

матеріалу. Проте, існує  проблема певного психологічного бар`єру, який 

знімається завдяки рольовому спілкуванню. Рольові ігри моделюють реальне 

професійне спілкування майбутніх фахівців, що дозволяє розвивати логіку та 

аналітичне мислення, впевненіше висловлювати свої думки, робити висновки 

іноземною мовою. Моделювання комунікативних ситуацій за безпосередньої 

участі студентів дає їм можливість  повніше реалізувати не тільки набуті знання 

з іноземної мови, але й всі фонові знання з обраної економічної спеціальності. 

При моделюванні комунікативних ситуацій на заняттях з ділової англійської 

мови студенти самостійно визначають коректність та актуальність теми 

ситуації з економічної та бізнесової точок зору. В цьому процесі викладач не 

виступає диктатором, він лише спостерігає, вносячи свої корективи лише тоді, 

коли студенти заходять у  глухий кут. 

 На заняттях з англійської ділової мови та англійської мови за 

професійним спрямуванням викладачі кафедри широко використовують 

навчальні посібники Pearson Education Limited  Intelligent Business Course та  



Market Leader Course  різних рівнів складності  в залежності від курсу навчання 

та контингенту студентів у кожній академічній групі. Ці підручники дають 

змогу широко запроваджувати на заняттях комунікативні та інтерактивні 

методики через такі різноманітні форми самореалізації як презентації, кейси, 

круглі столи, збори, вирішення дилем тощо. Наприклад,  при  вивченні розділу 

«Проектний менеджмент» студенти спочатку засвоюють ключову лексику за 

тематикою розділу, виконуючи різноманітні завдання, спрямовані на  

ефективний розвиток усіх основних навичок мовленнєвої діяльності: читання, 

письма, говоріння, аудіювання. Звичайно багато уваги та часу треба приділити 

розвитку вокабуляру та навичок аудіювання через низку грамотно підібраних 

аудіовправ та тестів, які активізують вивчений лексичний матеріал. Після цього 

студентам пропонують вправи, спрямовані на розвиток діалогічного та 

монологічного мовлення, які містять лексику теми розділу. Для розвитку 

навичок  говоріння можна запропонувати рольову гру в парах. Наприклад, 

рольову комунікативну ситуацію, в якій Головний менеджер та Проектний 

менеджер мають визначити цілі проекту, терміни виконання, ресурси та 

бюджет.  Ситуація №1: Головний менеджер просить Менеджера проекту 

організувати щорічну конференцію компанії, де будуть підведені підсумки 

продажу. Ситуація №2: Проектний менеджер має підготувати та запровадити 

однотижневий підготовчий курс  для старшого менеджменту компанії. 

Викладач просить студентів підготувати та розіграти діалоги по цим або іншим 

ситуаціям.  Далі викладач може запропонувати всій  групі студентів перейти до 

мозкового штурму ідей проекту, який вони хотіли би започаткувати. Вся група 

визначає тему проекту, дає коротку характеристику плану проекту. Потім 

можна перейти до роботи в малих групах та обговорити всі параметри проекту 

та етапи його виконання. Студенти охоче долучаються до такої роботи, 

оскільки кожен може реалізувати свій накопичений потенціал. На цьому етапі 

студенти економічного вузу вже детально знайомі з таким предметом як 

«Проектний менеджмент», тому працюють із зацікавленістю, шліфуючи не 

тільки здобуті знання з англійської мови, але й з фахових дисциплін. Наостанку 



викладач може перейти до заключного етапу розділу та провести рольову гру: 

Збори  по темі «Test Crisis» і попросити студентів написати протокол зборів за 

моделями, які викладені в окремому додатку до підручника. Підсумки занять по 

кожному розділу студенти підводять разом із викладачем, колективно 

обговорюючи свої успіхи та слабкі місця. 

 Узагальнюючи, треба зазначити, що всі  вищезгадані підходи до навчання 

іноземній мові  спрямовані на ефективне практичне опанування усною мовою 

та  розвиток комунікаційних навичок. Поступово накопичуючи фахові знання у 

поєднанні з інтенсивною мовленнєвою діяльністю, студенти піднімаються до 

сучасно необхідного рівня володіння іноземною мовою для успішної взаємодії 

в умовах міжкультурної комунікації. 
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