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Відповідно до мети та завдань дослідження виділено два періоди 

розвитку технологій навчання іноземної мови в останній чверті ХХ століття: 
перший – від 1975 до 1991 року, другий – від 1991 до 2000 року. Другий 
період суттєво відрізняється від першого за ідеологічними та 
методологічними підходами до вивчення іноземних мов у вищій школі. 
Проте суттєвих наукових відмінностей не виявлено. У вищій школі 
незалежної України подальший розвиток отримали ті напрацювання 
методистів та педагогів-практиків, що були започатковані і втілені у 
практику ще в радянський період розвитку методики. Хіба що рівень та 
темпи досліджень методичних проблем дещо змінилися. 

Аналіз джерел показав, що розвиток технологій вивчення іноземних 
мов у вищій школі відбувався систематизовано і планомірно в основному 
завдяки чітким ідейним і методологічним позиціям, викладених у рішеннях 
ХХV, ХХVІ, ХХVІІ з’їздів Комуністичної партії Радянського Союзу та 
розроблених на цій основі методологічних підходів і концепцій. Вони на 
тривалий час визначили основну стратегію розвитку радянської педагогіки і 
її важливої частини – методики вивчення іноземних мов. Завдяки чіткості 
методологічних установок, прозорості концепцій і підходів, систематичності 
досліджень і реалізації методичних здобутків на практиці радянська 
педагогіка досягла незаперечного успіху і утримувала на той час лідируючі 
позиції у світі. 

Методика викладання іноземних мов розвивалася у загальному річищі 
радянської педагогіки як наука і практична діяльність, скерована на 
формування радянської людини – будівника комунізму. Дороговказом до 
розвитку процесів навчання у вищій школі у період, що розглядається у 
дисертації, стали історичні рішення ХХV (1976 р.), ХХVІ (1981 р.), ХХVІІ 
(1986 р.) з’їздів Комуністичної партії Радянського Союзу та прийняті на їхній 
основі урядові постанови. Перед методичною наукою та педагогічною 
практикою були поставлені відповідальні завдання: практичне оволодіння 
іноземною мовою як засобом спілкування в усній і письмовій формах, як 
засобом отримання нової інформації; розширення освітнього кругозору і 
підвищення культурного рівня учнів та студентів за рахунок інформації, 
одержаної іноземною мовою; ідейно-політичний та етичний виховний вплив 
на учнів та студентів засобами іноземної мови [1-3]. 

Для вищої школи України, яка була органічною частиною радянської 
системи вищої освіти, характерні всі досягнення і недоліки, що існували у 
тогочасній системі вищої освіти. Вимагала вдосконалення мовна підготовка 
учнів і студентів. В урядових документах та документах галузевого 
міністерства констатувалося, що відтворення заученого текстового матеріалу 
не розвиває мову учнів, не сприяє умінню висловитися в будь-якій ситуації, 



що створилася, відповідно до реальних фактів дійсності, особливо в умовах 
динамічного розвитку дії. Спостерігається захоплення відпрацюванням 
читання вголос. Педагоги припускаються методичної помилки: у старших 
класах та у вищій школі використовують одні й ті ж прийоми навчання. Тому 
ставилося завдання удосконалювати навчальний процес за рахунок 
підвищення професійної майстерності педагогів, збагачення їх арсеналу 
ефективними методичними прийомами і озброєння їх довершеною теорією 
навчання іноземним мовам.  

Набувала значущості самостійна робота учнів та студентів. У Звітній 
доповіді ЦК КПРС наголошувалося: «Важливо прищеплювати уміння 
самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці 
наукової і політичної інформації» [4, 10]. При вирішенні проблем 
інтенсифікації навчального процесу і розвитку самостійної роботи учнів та 
студентів важливу роль мали відігравати спеціально створювані лінгафонні 
кабінети (кабінети іноземних мов) та різноманітні технічні засоби навчання 
(ТЗН). У навчальний процес середніх шкіл та вищих навчальних закладів 
упроваджувалися навчально-методичні комплекси. Розпочалося 
опрацювання тестової методики контролю знань і встановлення ступеня 
сформованості мовних, граматичних, лексичних навичок і вмінь. Зверталася 
серйозна увага на підвищення якості навчання іноземним мовам студентів у 
педагогічних інститутах і на факультетах іноземних мов. Створювалися 
умови для підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов та викладачів 
вищих навчальних закладів.  

Розвиток методики навчання іноземним мовам відбувався досить 
інтенсивно. Продовжувалася розробка теоретико-методичних завдань, 
висунутих на попередніх етапах розвитку вищої школи. У цей час було 
проведено ряд фундаментальних методичних досліджень щодо опрацювання 
базових принципів методики викладання іноземних мов, методики роботи в 
умовах кабінетної системи навчання, використання технічних засобів 
навчання тощо. Це дозволило створити серйозну базу для подальшого 
розвитку методики, наукового осмислення навчання іноземним мовам і їх 
вивчення, більш довершеної організації педагогічного процесу. 

Основним підходом до вивчення іноземних мов у вищій школі 1976-
1986 рр., на який більше десяти років спиралися викладачі і студенти, був 
структурно-функціональний підхід. Під «системою» розуміється цілісне 
утворення, яким є вивчення іноземної мови, під «структурою» – компоненти 
цілісної системи, а «функція» – це взаємозв’язки  між ними, що виконують 
певні функції. Учіння є активним процесом, що здійснюється за допомогою 
залучення учня до різного роду діяльності. Таким чином, останній стає 
активним учасником процесу навчання і отримання своєї освіти. У своїй 
сукупності методи роботи вчителя покликані стимулювати вивчення 
іноземної мови, вести учня по шляху опанування цим предметом. У 
діяльності вчителя і учнів виділялися основні і супутні методи. До основних 
методів слід віднести: 1) ознайомлення, 2) тренування і 3) застосування. 
Супутнім (оскільки він присутній у кожному з указаних основних методів) є 



контроль, що включає корекцію і оцінку. У діяльності учня основними 
методами відповідно також є: 1) ознайомлення, 2) тренування, 
3) застосування. До супутніх відносяться самоконтроль і самокорекція 
[5, 76].  

За 25 років (з 1976 р.) методика навчання іноземної мови зазнала 
значних змін у бік її поліпшення. В той же час успіхи студентів в оволодінні 
іноземною мовою залишилися скромними. Позитивні теоретичні зрушення, з 
одного боку, і недостатні практичні результати в оволодінні іноземною 
мовою, з іншою, змушували методистів постійно звертатися до глибинних 
теоретичних і методологічних основ методики викладання іноземних мов. 
Структурно-функціональний підхід у центрі взаємин учителя й учня 
поставив дію. Це відповідало тогочасній теорії поетапного формування 
розумових і практичних дій. Своє завдання методисти вбачали у тому, щоб 
процес опанування мовою зробити більш керованим. Оскільки засвоєння 
знань – результат розумової діяльності, то треба спиратися на становлення 
мислення і його зв’язок з мовою. Проте серед учених-методистів, філологів і 
викладачів-практиків не було одностайної думки про те, яка роль в 
оволодінні іноземною мовою належить усному мовленню. Кажучи про усне 
мовлення, вони вбачали у ньому тільки мету навчання і відкидали її значення 
як засобу навчання. Перемогла думка, що при навчанні іноземній мові 
предмет навчання стає також і засобом навчання, у тому числі і засобом 
наочного навчання. На таких теоретичних і методичних засадах 
вибудовувалися методики вивчення іноземних мов у середній та вищій 
школі. Оцінюючи їх загальний рівень, слід відзначити, що на той час вони 
були кращими у світі. Зарубіжна теорія і методика вивчення іноземних мов 
відставали від радянської.  

На початку 70-х років була започаткована кабінетна система вивчення 
іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах. Значення її для 
розвитку методики і впровадження нових технологій важко переоцінити. 
Вивчення іноземних мов відбувалося у спеціально обладнаних кабінетах, де 
зосереджувалася вся «методична начинка» курсів. Був розроблений стандарт 
обладнання типового лінгафонного кабінету у школі та ВНЗ. У зв’язку з 
кабінетною системою та новими технічними засобами навчання (ТЗН) 
розроблялися методичні проблеми активізації та інтенсифікації навчання 
студентів. Використання технічних засобів навчання набуло у 1976-1983 рр. 
широкого розмаху. Вони централізовано виготовлялися, поставлялися в 
школи та вищі навчальні заклади. Були виготовлені діафільми і кінофільми 
найрізноманітнішої тематики, кабінети іноземних мов обладнані 
проекційними апаратами. Були опрацьовані і впроваджені досконалі 
методики використання ТЗН на всіх етапах вивчення іноземних мов та на 
всіх рівнях навчання. Українські вищі навчальні заклади були серед 
передових у Радянському Союзі [6].  

У кінці 80-х – на початку 90-х років акцент методичних досліджень 
зміщується на практичне оволодіння іноземними мовами для ділових цілей. 
Унаслідок глобальних змін у політиці, економіці, суспільних відносинах 



вивчення ділової мови набуває пріоритетного значення – більша увага 
приділяється формуванню умінь читання текстів різного типу, що містять 
ділову інформацію. На відміну від минулих методичних підходів, згідно з 
якими вважалося, що студентів технічного вузу необхідно головним чином 
навчити читати оригінальні тексти за їх спеціальністю, підхід змінився. Хоч 
перше завдання не втратило своєї актуальності, економічні, політичні і 
соціальні умови, що змінилися, зробили читання ділових текстів (сфера 
бізнесу, менеджменту, маркетингу) практично значущим. Серед методик, що 
були запропоновані для вирішення проблеми інтенсифікації вивчення 
іноземних мов, увагу викладачів привернула методика взаємозв’язаного 
навчання, коли в основу ставиться читання для ділових цілей, але відповідні 
йому уміння і навики формуються в тісному взаємозв’язку з говорінням, 
аудіюванням, письмом. Цим поєднанням забезпечується одночасний 
розвиток усіх складників мовленнєвої діяльності [7].  

У середині 80-х років для інтенсифікації вивчення іноземної мови у 
вищих навчальних закладах почали застосовувати персональні комп’ютери 
(ПК), обладнані спеціальними навчаючими програмами. Персональні 
комп’ютери використовувалися на всіх етапах навчання і для вирішення 
різноманітних завдань – пред’явлення матеріалу, тестування досягнень тощо. 
Серед методичних прийомів досягнення активізуючого впливу 
комп’ютерного навчання чільне місце приділялося створенюю 
комунікативної ситуації, де враховувалися місце дії, динаміка подій, що 
відбуваються, характеристика персонажів, тип спілкування тощо. 
Дослідженнями  було доведено, що завдання підвищення ефективності 
навчання можна вирішувати за допомогою ПК, використовуючи при цьому 
технологію інтенсивного навчання. Досконалі комп’ютерні програми з 
використанням потужностей машинної графіки можуть забезпечити 
запам’ятовування до 80-90% навчального матеріалу за два спарених заняття 
[8]. 

Основою технологій інтенсивного вивчення іноземних мов у вищій 
школі був визнаний комунікативний підхід, який враховував ідеї педагогіки 
співробітництва (співпраці), яка почала набувати поширення і визнання серед 
викладачів, бо враховувала нові тенденції і ґрунтувалася на засадах 
гуманізму та демократії. Комунікативний підхід, який називався також 
принципом комунікативності як основа побудови процесу навчання 
іноземної мови, став загальновизнаним і активно пропагувався методичною 
наукою. Цей принцип передбачає оволодіння мовою в навчальному 
середовищі, максимально наближеному до реальної комунікації. Вперше 
було запропоновано використовувати в комунікативній діяльності проблемні 
завдання. За його допомогою одночасно відбувається як стимулювання 
розумової діяльності і пізнавальний пошук того, хто розмовляє, а також 
становлення власне мовного уміння. Було підтверджено, що чим активнішим 
є студент у навчанні, тим швидше і міцніше формуються його мовні вміння. 
Завдання викладача полягало в тому, щоб правильно керувати становленням 
мови як розумовим процесом і тим самим удосконалювати цей процес [9]. 



Аналізуючи досягнення методичної науки, не можна замовчувати і 
загальних недоліків, якими страждала радянська система і радянська 
методика іноземних мов в останній період свого існування. Серед них 
надмірна заідеологізованість теорії і практики, вирішення насамперед 
виховних завдань, захоплення словесними підходами, надмірна критика 
буржуазного ладу та його ідеології, перебільшення досягнень радянського 
ладу. Якість вивчення іноземних мов у вищій школі знижувалася, хоча з 
трибун оголошувалися високі показники.  

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у 
розбудові власної системи освіти. Освіта визнана однією з провідних галузей 
розвитку суспільства. Стратегічними завданнями реформування вищої освіти 
в Україні є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. 
Вища освіта покликана виховувати громадянина держави Україна, 
гармонійно розвинуту особистість. Спеціаліст із вищою освітою повинен 
володіти однією або кількома іноземними мовами. 

Після здобуття Україною державної незалежності у 1991 році 
головною ознакою освітніх процесів став перехід на гуманістичні та 
демократичні основи. Найголовнішою умовою навчально-виховного процесу 
визнавалася його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожний 
вихованець став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, 
пізнання, спілкування, вільною і самодіяльною особистістю. Центром і 
метою стає особистість вихованця. Ступінь гуманізації навчально-виховного 
процесу залежить від того, наскільки він створює передумови для 
самореалізації особистості, розкриття її природних задатків, прагнення до 
свободи, відповідальності, творчості. Гуманістичну, особистісно-орієнтовану 
педагогіку почали називати інноваційною.  

На початку 90-х років у методичній літературі почало вживатися 
поняття «технологія». Технологія визначається як наука техніки, технологія 
навчання – це наука про техніки навчання іноземним мовам [10, 5]. До 
основних ознак технології належить стандартизація, уніфікація процесу, 
можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до 
заданих умов. Технологічний процес передбачає чітку послідовність 
операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) за 
певних умов. Провідним вважається детальне визначення кінцевого 
результату і точне досягнення його. Технологія вимагає наукового підходу до 
змісту навчання. Це лінгвістичний зміст, що містить відібраний мовний 
матеріал – фонетичний, лексичний, граматичний, такий, що представляється 
в одиницях мови (типових пропозиціях, мовних зразках або структурах, у 
зразках діалогічних висловів і різних за виглядом, характером і тематикою 
текстах), психологічний зміст (мовні, лексичні, граматичні навички, що 
актуалізуються в мовних уміннях – розумінні мови на слух, власних 
висловах, у читанні і письмі), а також оволодіння діями і операціями, що 
становлять суть мовного акту і що забезпечують народження мовного 
вислову, здійснення мовного вчинку. Зміст мовної освіти визначається 
досягненнями лінгвістики, психології і психолінгвістики. Технологія 



навчання пов’язана також із науковим підходом до того, як навчати: на 
основі яких принципів, за допомогою яких методів і методичних прийомів, 
яких засобів навчання (технічних і нетехнічних), яка повинна бути 
організація навчання, які чинники потрібно враховувати, як їх ураховувати 
при навчанні іноземній мові, щоб одержати якнайкращий педагогічний ефект 
у певних конкретних умовах [11]. 

У теоретико-методичних дослідженнях українських педагогів початку 
90-х років встановлено, що організація і здійснення педагогічного процесу 
відбуваються: 1) за допомогою методів навчання, що реалізовуються в 
методичних прийомах; 2) за допомогою різноманітних засобів навчання; 
3) при використанні різних організаційних форм роботи; 4) з урахуванням 
віку студентів, рівня їх підготовки з іноземної мови і загального розвитку, 
ступеня навчання, ступеня навченості, характеру навчального матеріалу і 
часу, що відводиться на вивчення іноземної мови. Усі виділені частини 
входить як компоненти в технологію навчання і безпосередньо пов’язані з 
проблемою, як навчати [10, 6]. 

Основні напрями методичних досліджень у 1991-1995 рр. залишилися 
без змін. Активно досліджувалися проблеми організації навчання студентів 
на всіх етапах педагогічного процесу. Взаємодія педагогів і студентів 
здійснюється за допомогою технологій, форм, методів, методичних прийомів. 
Специфіка іноземної мови полягає в тому, що в оволодінні нею найбільшу 
роль грають тренування і застосування навчального матеріалу в акті 
комунікації, для здійснення яких потрібен час. Практика і спеціально 
проведені спостереження показали, що найбільш активним на занятті є 
педагог. Його діяльність займає іноді до 75% часу навчального заняття. 
Такий неправильний  розподіл часу завдає великої шкоди студентам, вони 
мало займаються активною роботою. Надзвичайно важливим чинником при 
реалізації методів навчання було визнано організацію самостійної роботи 
студентів з ознайомлення, тренування і застосування [12, 112].  

Дослідженнями було підтверджено, що навчання іноземним мовам 
неможливе без широкого використання найновіших засобів навчання. 
Проведені дослідження підтвердили також, що поліпшення в оволодінні 
іноземними мовами в умовах масового обов’язкового вивчення їх у вищій 
школі неможливе без серйозного перегляду методики навчання; навчання 
іноземним мовам повинне здійснюватися на основі науково обґрунтованої 
методичної теорії; особлива увага, яку заслуговує проблема, як навчати, 
викликала необхідність виділити цей бік навчання і назвати його технологією 
навчання; оволодіння технологією навчання іноземним мовам дозволить 
істотно поліпшити викладання цього предмету у вищій школі.  

Об’єктом інтенсивних досліджень у вищій школі стало аудіювання, де 
провідним визнано метод вправляння. Аудіювання як процес смислового 
сприймання характеризується трьома рівнями: спонукальним, формуючим та 
реалізуючим. Організуючи навчання аудіюванню текстів, викладач має 
передбачити три стадії роботи: 1) до слухання, 2) під час слухання, 3) після 
слухання тексту. При презентації аудіотексту необхідно враховувати 



рекомендації методистів. 1. Передбачити кількість прослуховувань; 
2. Оптимізувати темп пред’явлення; 3. Передбачити джерело презентації; 
4. Передбачити зорову опору. Заключна фаза роботи після слухання тексту 
включає вправи, що стимулюють студентів до обговорення змісту, 
визначення його ідеї, висловлення свого ставлення до прослуханого [10, 11]. 

Ще одним із важливих напрямів дослідження методики викладання 
іноземних мов у 1990-1999 рр. стало монологічне та діалогічне мовлення 
студентів як спеціально організований вид усного мовлення. Дослідженнями 
виявлено головні умови ефективності монологічного мовлення та шляхи 
покращення цього процесу у вищій школі. Досліджено види та характер 
вправ, серед яких переважають підготовчі та мовленнєві вправи. Ще один з 
важливих моментів, виявлених у дослідженнях – забезпечення посильності 
навчання для студентів. Зважаючи на досить низький рівень мовленнєвої 
підготовки випускників середньої школи, викладачі вищої школи мають 
звертати серйозну увагу на забезпечення виконання вимог принципу 
посильності. 

Інтенсивно відшуковувалися нові технології забезпечення адекватності 
мовленнєвої підготовки. Виправляючи помилки у процесі мовленнєвого акту, 
викладачі змушують студентів переносити центр уваги із змістової, 
смислової програми висловлювання на суто мовну, порушуючи тим самим 
суттєву вимогу до мовленнєвої вправи. Доведено, що вихід у мовлення може 
здійснитися лише у тому випадку, коли мовний матеріал, необхідний для 
забезпечення мовної ситуації, доведений до рівня автоматизму, тобто, коли у 
студентів сформовані необхідні навички володіння достатнім обсягом 
лексико-граматичного матеріалу. 

Однією з практичних цілей навчання іноземної мови у вищій школі є 
оволодіння діалогічним мовленням як видом мовленнєвої діяльності. 
Проведені науковцями дослідження дозволили виявити умови та фактори, від 
яких залежить ефективність розвитку діалогічного мовлення: а) навчання 
діалогічного мовлення здійснюється на ретельно відібраному навчальному 
матеріалі; б) повинні бути ретельно підібрані вправи для навчання 
діалогічного мовлення; в) деякі дослідники вважають, що мікродіалог є 
імпліцитною структурною основою діалогу і може бути використаний як 
зразок для навчання діалогічного мовлення; г) необхідною умовою 
ефективного навчання є прослуховування, коментар та оцінювання якості 
діалогів. Для виконання більшості вправ запропоновані рольові ігри та 
фоновправи [10, 19].  

Навчання професійного читання та письма як методична проблема 
також досліджувалася доволі інтенсивно. Раціонально побудована система 
навчання читання іноземною мовою розвиває мислення, допомагає 
усвідомити особливості структури конкретної іноземної мови, а також 
глибше зрозуміти особливості рідної мови. Дослідники одностайно визнають, 
що читання є найважливішим засобом навчання іноземної мови. Дослідження 
в аспекті навчання техніки читання показали, що процес і результат залежать 
від низки умов і чинників. Показником сформованості техніки читання є 



високий автоматизм операцій. Швидкість читання залежить від цілого ряду 
факторів: етапу навчання, мети читання, складності тексту, індивідуального 
темпу читання рідною мовою. Багато залежить також від методики, яку 
використовує викладач для розвитку швидкості читання, від ефективності 
вправ та використання допоміжних засобів, ставлення самого викладача до 
завдань, пов’язаних із навчанням читання. Розвиток швидкості читання 
іноземною мовою можна забезпечити інтенсивним тренуванням. До 
комплексу вправ з техніки читання слід включати спеціальні вправи на 
збільшення обсягу короткочасної пам’яті, зменшення кількості фіксацій очей 
та їх регресивних рухів, розширення поля читання, підвищення швидкості 
зорового сприймання [10, 53]. 

Велику роль на етапі оволодіння грамотою відіграють письмові вправи 
з каліграфії, лексичні та граматичні вправи. Практика свідчить, що навички 
техніки читання розвиваються успішніше, якщо слуховий образ слова 
негайно підкріплюється його графічним образом, іншими словами, 
паралельне навчання аудіювання, говоріння та письма спроможне 
забезпечити кращі результати, ніж поступове, розділене в часі навчання усіх 
видів мовленнєвої діяльності. Як вказують дослідники, у навчанні лексики, 
граматики письмова фіксація матеріалу дає змогу: створити додаткові 
асоціації, що допомагають запам’ятовувати лексичні одиниці, речення, 
структурні зразки; організовувати письмові вправи, які сприяють розвиткові 
навичок користування лексичними та граматичними явищами; повторювати 
матеріал, який зафіксований у конспектах; організовувати усні вправи, 
спираючись на зафіксовані у конспектах або на дошці структурні зразки, 
лексичні елементи [10, 69]. 

Таким чином, можна констатувати, що розвиток технологій вивчення 
іноземних мов в українській вищій школі 1991-2000 рр. базувався на 
досягненнях методики попереднього (радянського) періоду, мав на меті 
подальший розвиток методичних підходів, скерованих на досягнення 
традиційних цілей – забезпечення високої ефективності вивчення іноземних 
мов. У системі вищої освіти України відбулися суттєві зміни. Навчальний 
процес реорганізовано на принципах гуманізму та демократизму. Знято 
ідеологічний тиск. Запанувала свобода слова. Це дозволило методистам 
розробляти і впроваджувати нові технології, зокрема, запозичені з-за 
кордону, для  інтенсифікації мовної підготовки студентів.  

Цей процес триває і сьогодні, набираючи темпів в основному за 
рахунок упровадження новітніх технологій вивчення іноземних мов з 
комп’ютерною підтримкою на базі засобів мультимедіа та дистанційної 
освіти. Наша країна визнала європейські критерії якості вищої освіти (ECTS) 
і переходить на європейські стандарти. У процес навчання іноземних мов 
упроваджується кредитно-модульна система навчання (КМС).  

Головні пошуки українських методистів зосереджені навколо 
центральної проблеми – забезпечення активного вивчення іноземних мов. 
Лише власна активна пізнавальна діяльність студента забезпечує високу 
ефективність навчання. Стан, коли активним на занятті є викладач, визнано 



незадовільним. Тому ставиться завдання суттєво збільшити частку 
самостійної роботи студентів (СРС).  

Розпочалося упровадження новітніх інформаційних технологій – 
відеокомп’ютерних систем, мультимедіа, віддаленого (дистанційного) 
навчання для більш ефективного вирішення таких завдань: а) керівництва 
самостійною пізнавальною діяльністю студентів; б) пояснення нового 
навчального матеріалу; в) контролю навчальної діяльності і тестування 
знань, умінь і навичок; г) підготовки і обробки різної текстової інформації; 
ґ) збереження інформації; д) забезпечення активної комунікативної 
діяльності, взаємодії з віддаленими комунікантами; е) забезпечення 
безперервного зворотного зв’язку. Використання мультимедійних 
комплексів, на думку українських методистів, значно сприяє підвищенню 
ефективності навчання насамперед через нові засоби мотивації і 
стимулювання пізнавальної діяльності студентів [8]. 

Сьогодні українські науковці плідно працюють у царині створення 
нових навчальних планів, підручників та посібників з іноземних мов. 
Розпочався процес створення професійно-орієнтованих підручників для 
інтенсивного читання студентами вищих навчальних закладів, 
скомпонований на принципах інтерактивності та проблемності. Значна увага 
приділяється вирішенню проблеми підготовки і підвищення кваліфікації 
учителів іноземних мов для середніх шкіл та викладачів для вищих 
навчальних закладів.  
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