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ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ 

НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті сучасного 

суспільства, стосуються всіх сфер його діяльності, зокрема й освітньої сфери 

як важливої компетенти формування світогляду особистості. Найбільшого 

прояву вони набули протягом останніх десятиліть, коли значною мірою 

почала змінюватися суспільна парадигма – від технократичної до 

індустріальної, від індустріальної до інформаційної. Також на розвиток 

освіти вплинули й такі суспільні інтеграційні процеси як глобалізація, 

демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного 

інформаційного простору тощо. Стало очевидним, що наявні системи не 

повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації та 

негайного реагування в плані реформування освіти на всіх її рівнях.  

Важливим чинником перегляду основних концепцій та особливо змісту 

освіти в багатьох країнах є розширення кордонів і тих можливостей, що 

відкриваються перед молоддю. В умовах сучасної міграції виникає потреба 

швидко адаптуватися для отримання навчання та роботи, що спонукають 

суспільство до необхідних змін» [2, 7; 5, 1]. Україна – це держава, що 

знаходиться геополітично на перехресті європейських доріг і готується до 

вступу у Болонський процес. «Зовнішня і внутрішня політика України, її 

стратегічний курс на поглиблену демократизацію всіх сфер життя і 

приєднання до європейської та світової спільноти ставлять нові цілі та 

завдання перед освітянами в галузі навчання іноземних мов. Одним із 

завдань українських педагогів, психологів, лінгвістів є створення 

найефективніших методів та принципів навчання мов з чітко визначеною 

комунікативною спрямованістю» [3, 1]. Все це, в кінцевому результаті, 

спрямоване на підвищення ефективності навчання. Ефективність навчання, 

зазвичай, визначається за критеріями, які оцінюють рівень досягнення мети і, 

на наш погляд, залежить від багатьох факторів [1, 274]. Ми ж хочемо 

звернути увагу лише на деякі з них, зокрема на роль, яка відводиться 

іноземній мові у професійній підготовці сучасного спеціаліста, а також на 

дидактичні принципи, що використовуються під час її викладання.  

За ступенем пріоритетності вивчення іноземних мов вищі навчальні 

заклади освіти України умовно можна розподілити на три категорії: 

ВНЗ, де відповідно до європейських стандартів, знання іноземної мови 

на рівні вільного спілкування з іноземними діловими партнерами вважається 

невід’ємною ознакою сучасного професіонала і де вона вивчається протягом 

8 семестрів (близько 1000 навчальних годин); 

ВНЗ, в яких, крім загальноосвітнього курсу іноземної мови, вивчається 

спецкурс з ділового мовлення, на засвоєння яких відводиться 430-450 

навчальних годин; 

ВНЗ, де навчальним планом передбачено лише загальноосвітній курс, 



який включає окремі елементи ділового мовлення і вивчається протягом 180 

годин.  

Цілком логічним є те, що студенти ВНЗ першого типу, які вільно 

володіють іноземною мовою, є перспективними і мобільними на ринку праці 

порівняно зі студентами другого та третього типу ВНЗ, де сітка годин, що 

відводиться на вивчення іноземних мов є недостатньою. 

Далі перейдемо до основних дидактичних принципів, які, на наш 

погляд, забезпечують краще засвоєння студентами немовних спеціальностей 

іноземної мови. Проблемам дидактики в сучасній педагогіці приділяли 

велике значення такі науковці, як А. Алексюк, К. Абульханова-Славська, 

Ю. Бабанський, В. Барабаш, В. Беспалько, Н. Бібік, М. Вайсбурд, 

І. Верещагіна, Б. Гершунський, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Тарнопольський та 

ін. Проте поряд із загальноприйнятими дидактичними принципами 

(науковості, наочності, доступності, послідовності та ін.), нами вважається за 

доцільне визначення системи специфічних принципів, спрямованих саме для 

полегшення та прискорення засвоєння іноземних мов. До таких ми 

відносимо: 

1) принцип інтерактивності (від англ. interaction – взаємодія),  

2) принцип комунікації (від лат. communiko – спілкування),  

3) принцип диференціації (від лат. differentia – відмінні),  

4) принцип модульності (від лат. modulus – міра),  

5) принцип міжмовної аналогії,  

6) принцип побудови іншомовлення на відомому рідною мовою змісті,  

7) принцип аудіювання (від лат. aydio – чую). 

Розглянемо кожен із перерахованих принципів більш докладно. 

Принцип інтерактивності (взаємодії) передбачає моделювання таких 

навчальних ситуацій під час аудиторного навчання і поза ним, у яких 

студенти активно діалогізують, дискутують, тобто вправляються у мовленні. 

Дослідження, проведені у 80-х pp. XX ст. національним тренінговим 

центром (США, штат Меріленд) показують, що інтерактивне навчання 

дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння матеріалу. Зокрема, під час 

дискусій засвоюється більше 50% матеріалу, а в процесі практичних дій – 

75%. Як свідчать дані, безпосереднє мовлення студентів займає не більше 15-

20% часу заняття. Основними недоліками такого підходу, на нашу думку, є 

те, що, по-перше, принцип інтерактивності не розглядається як один із 

провідних у навчанні іноземної мови; по-друге, методики інтерактивності під 

час різноманітних навчальних ситуацій заняття попередньо не сформовані; 

по-третє, аудиторії не пристосовані до організації інтерактивного навчання; 

навчальний процес не забезпечений технічними і наочними засобами 

навчання [4]. 

Оскільки основне завдання навчання іноземної мови у ВНЗ – 

підготувати студентів до спілкування (усного і писемного), то принцип 

інтерактивності тісно пов’язаний з принципом комунікацій, що випливає з 

основної функції мови як засобу спілкування. Цей принцип передбачає не 

лише підготовку студентів до спілкування з іноземними партнерами, а й 



перетворення навчальний процес в аудиторіях і поза ними у спілкування 

студентів між собою, з викладачами, друзями. Для реалізації цього принципу 

важливо, щоб кожний студент обрав собі партнера для спілкування. Завдання 

викладача полягає у стимулюванні студентів до спілкування іноземною в 

позааудиторний час. Адже, як показують дослідження, збільшення 

аудиторного часу на вивчення іноземної мови прямо пропорційно не 

залежить від обсягу засвоєних знань. Використання продуктивних 

навчальних технологій також може збільшити обсяг засвоєних знань лише на 

20-30 відсотків і лише щоденне послуговування іноземною мовою 

призводить до бажаних результатів. Тому, навчання має бути спрямоване 

таким чином, щоб в аудиторіях засвоювалося лише ядро визначених знань, а 

їхнє повне засвоєння повинно відбуватися в процесі організованого поза 

аудиторією навчання та при самостійній роботі студентів. 

Якість навчання іноземної мови суттєво залежатиме від вивчення і 

технологічного врахування індивідуальних психологічних особливостей 

студентів. Як правило, в одній групі за долею вступних випробувань 

збираються різні за ступенем навченості з іноземної мови студенти (з 

високим рівнем знання мови – випускники спеціалізованих шкіл, гімназій; з 

достатнім та низьким рівнем знання мови). Що більший за обсягом цей 

розрив, то меншою є ефективність аудиторного навчального заняття. 

Найвищий коефіцієнт продуктивності заняття досягається з гомогенною 

групою, тому вбачаємо за доцільне формувати групи (підгрупи) за рівнем 

знання іноземної мови. Звідси випливає наступний принцип, принцип 

диференціації, який полягає у врахуванні стартових рівнів знання іноземної 

мови для формування гомогенних груп і вивченні психологічних 

можливостей студентів з метою адаптування до них обсягу навчального 

матеріалу, методів, прийомів і форм навчання. 

Оскільки навчальний процес характеризується неперервністю і 

дискретністю, то в його основу закладено обсяг навчального матеріалу. Для 

іноземної мови – це кількість лексичних одиниць, граматичних правил, 

мовних конструкцій, які характеризуються певною мірою (модулем). 

Вивчення певного модуля повинно супроводжуватися цілісністю і 

тематичною спрямованістю навчального матеріалу; логічною завершеністю 

лексичних і граматичних одиниць; відповідністю обсягу навчального 

матеріалу визначеному часу для організації його засвоєння. Цим і 

характеризується принцип модульності. Для організації модульного 

навчання необхідно визначити загальний (річний) обсяг навчального 

матеріалу (лексичні одиниці, граматичні правила, мовні конструкції) і 

розподілити його на логічно завершені частини модуля.  

Між мовами різних народів існують тісні взаємозв’язки. Це викликано, 

з одного боку, тим, що чимало слів вони запозичували з латинської, а потім і 

одна від одної. Тому важливе місце у досягненні якості навчання іноземної 

мови має дотримання принципу міжмовної аналогії. Цей принцип 

максимально реалізуватиметься, якщо викладач досконально знатиме не 

лише іноземну мову, а й свою рідну. Наприклад, біхевіоризм від англ. 



behaviour – поведінка, бобслей від англ. bobsleigh – швидкісний спуск, 

блюмінг від англ. blooming -прокатний стан, футбол від англ. football, 

баскетбол від англ. basketball, соціаліст від англ. socialist. Для легшого 

засвоєння певної сукупності нових слів потрібно диференціювати їх на слова, 

які мають спільне походження з українськими і слова, незалежні від інших 

мов. Це дасть можливість значно полегшити засвоєння студентами нових 

лексичних одиниць. Те ж саме стосується й граматичних категорій. 

Cуттєвого поліпшення ефективності засвоєння знань з іноземної мови 

можна досягти, якщо навчальний матеріал проектувати на вже відомий 

студентам зміст українською мовою. Тому принцип побудови 

іншомовлення на відомому рідною мовою змісті передбачає 

випереджувальне вивчення запланованих тем, введення понятійного апарату 

рідною мовою, планування повторного вивчення навчальних дисциплін 

іноземною мовою та ін. 

Розвитку усного мовлення студентів сприяє створення реального 

мовного середовища. Його реалізації сприяє принцип аудіювання, що 

передбачає організацію різноманітних навчальних ситуацій зі слухання 

ідеального іноземного мовлення і перевіркою рівня розуміння прослуханого, 

а також організацію в різних формах безпосереднього спілкування з 

іноземними студентами. З цією метою доцільно кожне навчальне заняття 

супроводжувати аудіо-відео матеріалами, а згодом перевіряти розуміння 

реального іноземного мовлення. Звісно, створення умов для спілкування 

студентів з іноземними студентами, організація навчальної практики за 

кордоном також сприятиме підвищенню мовної компетентності студентів. 

Таким чином, якщо якомога повніше реалізовувати у навчанні 

дидактичні принципи інтерактивності, комунікації, диференціації, 

модульності, міжмовної аналогії, побудови іншомовлення на відомому змісті 

рідною мовою, аудіювання, можна суттєво поліпшити якість засвоєння 

студентами іноземної мови. 
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