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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТІВ (ДИСКУСІЙНИХ ЗАВДАНЬ), 

 ЯК ТРЕНІНГ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

 

Іноземна мова – це не просто вивчення іноземних слів, граматики, 

придбання розмовних навиків, але і навчання мислити мовою, яку 

вивчаємо. Ми вивчаємо англійську мову, а отже, і повинні мислити нею. 

Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає у тому, що 

спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а і засобом її 

досягнення. Саме викладач робить усе можливе і неможливе для цього. 

Навчальний матеріал легше засвоюється й найдовше зберігається в пам’яті 

у тому випадку, коли студент не пасивно сприймає те, ще говорить 

викладач, а й активно діє під час вивчення матеріалу. 

Якісна мовна підготовка студентів неможлива без виростання 

сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інноваційні технології 

в освіті – це використання інформаційних та комунікаційних технологій у 

навчанні, проектна робота, робота з навчальними комп’ютерними й 

мультимедійними програмами, створення презентацій у програмному 

середовищі тощо.  

Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до 

окремого, орієнтація занять на студента, цілеспрямованість та змістовність 

занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії за наявності 

віри викладача в успіх студентів. Ефективними виявились такі форми 

роботи як індивідуальна, парна й робота в команді. 

Під час таких видів роботи студенти стають перед проблемою 

поповнення знань взагалі, лексичного запасу чи комунікативних умінь, 

тому вони активізують свою діяльність, а в процесі спілкування 

намагаються вирішити дані питання. 

Основними складовими ефективності заняття є ґрунтовні теоретичні 

знання студентів, ретельне планування заняття та творчий підхід 

викладача. Метод проектів забезпечує особово-орієнтоване навчання, 

спосіб розвитку творчості пізнавальної діяльності, самостійності. Робота 

над проектом – це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює 

читання, аудіювання, говоріння і граматику, формує творчі здібності й 

активізує студентів. 

Основна ідея такого підходу до навчання іноземним мовам полягає у 

тому, щоб перенести акцент з різного роду вправ на активну розумову 

діяльність студентів, що вимагає для свого оформлення володіння певними 

мовними засобами. Метод проектів може перетворити заняття з іноземної 
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мови в дискусійний дослідницький клуб, у якому вирішуються дійсно 

цікаві, практично значимі і доступні для студентів проблеми буденного 

життя тощо. 

Дискусійні завдання – це ціленаправлений та впорядкований обмін 

думками, твердженнями з метою «знаходження істини» або формування у 

студентів власної точки зору. Головними умовами є обмеження одним 

питанням чи темою, висловлена думка має бути насам перед 

аргументованою. 

Discuss: 

Who are the most important people in your life? 

Are you satisfied with your present lifestyle? 

What would you change about it?[7, с.8] 

Будь-який проект можна назвати творчим. В даному випадку треба 

домовитися про заплановані результати та форму їх відображення 

(відеофільм, рольова гра, твір, тощо). Це можуть бути проблеми, пов’язані 

зі змістом якогось твору, статті, фільму, життєві ситуації. 

Complete the sentence your own ideas and thoughts. 

Success means different things for different people. Success in private life 

means…[3,с.69] 

Для занять такого типу характерні максимальна щільність, 

насиченість різними видами пізнавальної діяльності, запровадження 

самостійної діяльності студентів, використання проблемного навчання, 

здійснення міжпредметних зв’язків, усунення перенавантаженості 

студентів. 

 Під час роботи студенти відчувають себе активними гравцями 

заходу. Вони вислуховують думки інших, погоджуються з ними або 

відстоюють свою, самостійно шукають аргументи, пояснюють 

послідовність своїх думок іноземною мовою, володіючи термінами 

професійного спрямування. 

Щоб залучати студентів до активної мовленнєвої взаємодії, їм слід 

завжди пояснювати, що кожна думка є важливою, що всі вони є 

партнерами спілкування. А методи проектів із залученням мультимедійних 

технологій можуть доповнювати тренінги та лекції не тільки викладача, а  

також і студента. Це є основною перевагою з поєднанням традиційного 

методу. 

Інтерактивність методів навчання англійської мови проявляється у 

синтезі вищезазначених технологій, у різноманітності форм проведення 

занять. 

Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення 

поставлених цілей, а у випадку невдачі, змінювати тактику роботи, шукати 

та виправляти недоліки. Добре заплановане заняття – це радість и 

студентам, і викладачеві. 
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Сьогодні в центрі уваги – студент, його особистість, неповторний 

внутрішній світ. Тому обрані методи на занятті, які оптимально 

відповідають розвитку його особистості, активізують навчальну діяльність, 

підвищують результативність навчання, створюють сприятливий 

мікроклімат на занятті є важливими для досягнення мети навчити мови 

продуктивно. 

Переваги навчання англійської мови за допомогою мультимедійних 

засобів надають можливість обирати рівень вправ, покращувати швидкість 

засвоєння граматики та накопиченню словникового запасу. Також, що до 

технічних переваг, велику роль відносять до використання інтерактивних 

відео - та аудіо роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи 

фото та малюнки, схеми та моделі за тематикою мовного спілкування, 

реалізується принцип наочності. Запровадження мультимедійних 

технологій створює умови для інтерактивного спілкування, а це є 

найважливішою частиною навчального процесу. Використовуючи 

мультимедійні технології викладач може подати інформацію в більш новій 

та ефективній формі, зробити цікавою та наближеною до тематики 

спілкування, що вивчається. 

Процес навчання іноземним мовам – це неавтоматичне викладання 

матеріалу студентам. Воно потребує напруженої розумової праці студента 

та активної участі в процесі. Цього можна досягти тільки формами роботи, 

які сприяють розширенню знань та вмінь студентів. Вони повинні 

позитивно впливати на розвиток мислення, зацікавлювати та стимулювати 

до співпраці. 
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