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РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ  
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Освіта за своїм змістом, формами і методами не є незмінним, закос-

тенілим феноменом, адже вона реагує на нові виклики часу і суспільства, 
враховує тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття 
народу. Методика навчання іноземних мов наразі також зазнає змін, нама-
гаючись знайти найбільш прийнятний для сучасної історичної епохи раці-
ональний підхід до навчання іноземних мов. При цьому до уваги беруться 
найновіші досягнення суміжних наук і доступні технічні можливості. 

Мета навчання іноземних мов на сучасному етапі визначає і відпові-
дні підходи до організації навчально-виховного процесу у школі, а саме: 
особистісно-орієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи. Це 
означає, що методика навчання іноземної мови має комунікативну спрямо-
ваність і передбачає активну діяльність, у центрі якої знаходиться учень як 
суб’єкт навчання, а зміст навчання охоплює соціально та особистісно зна-
чущі складові його досвіду. 

Експерти зазначають, що останнім часом проблема розвитку особис-
тісних здібностей є найактуальнішою. Вибір ефективних шляхів та форм 
навчання надає можливість навчити дітей найскладнішим інтегрованим 
вмінням та ключовим компетенція» [3, 3] Спрямованість системи освіти на 
засвоєння системи знань, яка була традиційною і виправданою ще кілька 
десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, 
яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів 
суспільства. «Сучасні умови життя спонукають молодь до пошуку різно-
манітних способів розв’язання проблем через розкриття резерві творчого 
потенціалу особистості. Для цього потрібно здійснити перехід від освіти як 
«передачі знань» до продуктивного навчання, коли прирощення знань від-
бувається через процес створення учнем власних творчих продуктів» [1, 8]. 

Продуктивне навчання іноземної мови забезпечується саме діяльніс-
но-комунікативною активністю учнів. 

Діяльнісна направленість навчання іноземної мови потребує зміщен-
ня акценту на розвиток іншомовної комунікативної компетенції в єдності 
усіх її складових (мовної, мовленнєвої, соціокультурної та навчально-
пізнавальної). Реалізація діяльнісно-комунікативного підходу до навчання 
іноземної мови здійснюється за умов розвитку ініціативи учнів (learner au-
tonomy), навчання учнів «виробництву знань» (learner-centered curriculum), 
організації роботи в малих групах (learner-centered teaching), створення на 
уроці атмосфери підтримки учнів (supportive environment) [4, 44] та вико-
ристання інтерактивних технологій («навчання у співпраці», «метод проек-
тів»). 



Практика свідчить про те, що залучення учнів до активної комуніка-
ції в групі (усної чи писемної) в атмосфері колективного спілкування на 
базі комунікативних ситуацій надає можливість свідомо засвоювати іншо-
мовний матеріал, забезпечує ефективний розвиток комунікативних вмінь і 
навичок, підвищення зацікавленості учнів до предмета, значно збільшує 
час спілкування на уроці. Спілкування – головний ресурс, який робить ко-
лективну роботу привабливою з комунікативного погляду. Під час групо-
вої роботи відбувається самонавчання і взаємонавчання. У процесі спільної 
діяльності діти відчувають підтримку однокласників і вчителя. «Мовленнє-
ва взаємодія – це ключ до організації спілкування іноземною мовою» [2, 28]. 

У сучасній школі широко використовуються прийоми, розроблені за 
методикою активізації можливостей і колективу (Г.О. Китайгородська, 
Т.М. Смирнова): «Шеренги, що рухаються», «Карусель», «Коло в колі», 
«Натовп». Сприяють активізації навчальної діяльності також такі інтерак-
тивні вправи, як «Ажурна пилка», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Ка-
русель», «Дерево рішень» та інші. Всі вони забезпечують самореалізацію 
особистості, активізують творче і критичне мислення дитини. Використан-
ня інтерактивних технологій як засобу реалізації діяльнісно-
комунікативного підходу до навчання іноземної мови створює великі мож-
ливості для розвитку іншомовних комунікативних навичок учнів. 
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