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Не викликас сумнівів те , що сучасна освіта повинна відповідати вимогам 

сьогодення . Головною вимогою с опанування таким рівнем іноземної мови, який 

дозволив би людині вільно вирішувати власні життсві та соціальні проблеми. 

Мета вивчення іноземних мов зумонлює 11ілі навчання іноземним мовам . 

Осташrі полягають у формуванні комувікативної компетенtІЇі, до склал,у якої 

входять мовна та соціокультурна компетеннії. Важливим с розуміння 

особJrивостей диСІІИПліни «іноземна мова», а саме : 

о іноземна мова с засобом сnілкування в тиnових сИ1уаціях ; 

о 11ід час вивчення іно смно·і мови , yчrri здобувають знання про вже 

відомі їм предмети , засоби та явища за допомогою нової мови ; 

о відбуваєrься формування свого уявлення про культуру інших країн , а 

не отримуютІ,ся нові відомості 11ро навкоJІИІННС серел,овище . 

Згадані вище особливості вка·3ують не лише на сnецифіку , а й на переваги 

вивчення іноземної мови , оскільки власне "3Міст та мета наR'tаІІІІЯ моn вже 

вередбачають особистісний підхід до оргю1і ·1щії ІІ<ІВ•Іальної діяльності . Вчитель 

евроможний створити такі умови , за яких У'ІІІі будуть дійсно r ·оворити іно·1смною 

мовою, а не виконувати низку внрав л.ля того , щоб в майбутньому оnанувати 

іноземну мову . 

Мста , "Jмі ст, структура, спрямонаність , методи та засоби роботи на уроці 

іноземної мови повинні вілображати комуніксtтивну сnрямованість кожного 

о кремого '!сtняття та системи aнsrтr. н цілому . Для л,осягІІсння за:ІІш•rсних завл.анr, 

варто дотримуватися таких nринниnів. 

l. lІід час розробки за11ятпt CJ riд у<:віл.омлювати те , що 11е є елемент системи , 

nосліJювний крок до л.осяпrення головної мети . Комnлексний nіл.хід до 

ІІ J rаІІування врахову структуру виu•tення теми , розділу тощо. 

2. Мета 1аrrяття nочатковий етаn 11роектуваrнrя нав•tаJІІІЯ , вимапк J(ОСЯІ 'ІІення 

л,іагностичних та онеративних ·tавJщнь . Вона не rювинна бути ·Jанадто широкою, 

варто усвідомлювати lt те, що на їі л,осяr'Іrення відволиться визна•rений •Іас . 

З . ДіяJІІ,ність учня ма бути продуктивною . !!овий матеріал nотребус уведення 

л.о мовленнєвої практики учня , вирішення актуальних завл.ань, встановлення 

зв'я зків між віJІомими та новими явищами мови . Ьул.ь-який вид діяльності учня 

повинен мати особистісний зміст виконання. 

4. Урок іноземної мови повинен будуватися на вирішенні реальних , а не 

ви галаних завдань та nроблем . 

5. Комунікативна спрямованість навча1111я повинна відображатися у 

різноманітності організаційних форм навчального nроцесу . Вони допомагають 

викладачу створювати такі си-rуації снілкування, які с максимально наближені л,о 

реального жип·я . 

6. Викладач є рівноправним учасником діалогу з учнем . Завдання вчителя - не 

бути <..їороннім сностерігачем , а безпосередньо брати участь у nроцесі 

спілкування, максимально точно відтворювати справжню ситуацію. 
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l 'оловний успіх навчання іноземної мови можливий, на наш погляд, лише за 

~мови осмислення викладачем того, що мова є первинною і є засобом збереження 

1 trередачі інформації, яка, в свою чергу, допомагає учневі вирішувати ті чи інші 
11\ІІТТЄві nроблеми. Мовознавство є вторинним, і має вивчатися учнями в процесі 
r1rактичного оволодіння мовою. Тільки nасиливши nрикладну значущість 
ІІІОЗемної мови, вчитель зможе виховати у своїх учнях nрактичну nотребу в 
rастосунанні іноземної мови в своєму житті таким чином, щоб володіння мовою 

ІІІІажалося не чимось видатним, а цілком природним для всіх випускників 

ІІсзалежІІо від того , чим вони nланують зайнятися в майбутньому. 
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АКАДЕМІЧНОЇ ТА МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУ/І,ЕНТІВ ВНЗ 
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Сучасна ' освітня програма вищих навчальних закладів пропонує велику 
кількість годин для самостійної роботи. Такий підхід є обумовлений тим фактом , 
що самостійна робота с1удентів є одним з найбільш ефективних засобів розвитку 
ra активі ·~ації твор•юї діяльності. Самостійна робота виступаr як завершення усіх 
ІІІШИХ ВИдіВ учбОВОІ'О 11р011еСу і МОЖС З;(іЙСІІІОВЗТИ.СЬ І! МСЖаХ ІІрЗК1 И'ІІІИХ, 

семінарських , лаfіораторних занятr. та консультацій, при цьому вона вистунас як 

метод навчання . В ·1шrежtюсті від конкретних у•tбових задач, які новишtі знайти 
своє рішення в ІІрОt(ССі самостійної роботи , змістовність та тривалість nсFІІІИХ 

стаnів може "Jмінюватись , тнм не менщ , їх наяuністr. у навчальному нроцесі є 
обов ' язковою . Це доnомаr ·ає майбутньому снеціа.ІІісту ночати с11риймати себе не 
rільки як сtюжива•rа готового знання , але й бути його інтерnретатором , що налалі 
насть можливість займатися викладацькою і наукоnою ді>Ільністю . І lаtJисаІІня 
студентської наукової роботи мас вищу стуnінь склалиості та потребуl не тільки 
[(овгого часу, але й кооперацію студента із науковим керівником та 
консультантом з мови . Учбова зал.ача, що наnравлена а nошук нового знання , 

формує досвід nізнавальної діяльності , готовність л.о застосування знань на 

нрактиці rt 1. Мотивація до такої науково-дослідницької діяльності повинна 
формуватися у контексті майбутньої nрофесійної діяльності , результати якої 
можуть бути релевантними не тільки л.ля вітчизняного сnоживача, але й 
орієнтованими на іншомовну аудиторію. Без зацікавленості у дисциnліні , що 
вивчасться, студент не буде працювати самостійно, адже рівень самостійності та 
рівень занікавленості у nредметі частіше за все снівnадають. Так, джерелом 

розвитку інтересу може стати сам матеріал , на основі якого формується знання 

студента. Матеріали, що вбирають останні наукові дослідЖення , що пов'язані із 
nрактикою, майбутньою nрофесією, nобудовані на проблемності , будуть 

ІJикликати інтерес майбутніх спеціалістів . 
У nроцесуально-змістовному відношенні наnисання студентської наукової 

роботи можна розглядати як процес вирішення творчої задачі, що в свою чергу, 
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