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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У  

НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

Стрімкий розвиток високих технологій та економіки тісно пов'язаний з 

іноземною мовою, як ведучим засобом міжнародного спілкування. Все це посилює 

мотивацію людей, що бажають вивчити англійську мову, як основний засіб 

міжнародного спілкування та наукових досліджень. Багато спеціалістів в різних галузях 

науки, бізнесу, техніки, культури та інших сфер людської діяльності потребують 

негайного навчання іноземній мові. Великі зміни відбуваються у навчанні: кардинально 

переглядаються способи  та методи навчання. У зв'язку з цим, проблема використання 

ефективної методики викладання англійської мови є досить важливою. 

Комунікативна методика, як зрозуміло вже з її назви, спрямована саме на 

практику спілкування. Ця методика вже давно чудово працює в США та Європі.  

Останнім часом спостерігається вагома інтеграція комунікативного методу  в систему 

мовної освіти України. 

Комунікативне направлення навчання англійській мові потребує всіх 

компонентів учбового процесу. Досить цікавими є методи, що стимулюють активну 

розумову діяльність і спонукають студента висловлювати свої думки англійською 

мовою. Одним з таких прийомів  в методах комунікативного спілкування є 

комунікативне завдання. 

Комунікативний підхід передбачає систему загальної діяльності; систему мовної 

діяльності; систему мовного спілкування (комунікації); систему власне   самої 

англійської мови; системне співвідношення англійської та рідної мов; систему мовних 

механізмів (мовне сприйняття, мовна взаємодія і т.ін.); текст як систему мовних 

продуктів; систему структурно-мовних утворень (монолог, діалог, монолог в діалозі, 

різні типи мовних висловів  та повідомлень і т.ін.); процес опанування англійською 

мовою; структуру мовної поведінки людини.  В результаті такого підходу формується, 

реалізується та діє система володіння англійською мовою в навчанні. 

Комунікативна методика може бути інтегрована з деякими традиційними 

елементами викладання англійської мови. Ця методика передбачає максимальне 

заглиблення студента в мовний процес, що досягається за допомогою зведення апеляції 

студента в рідній мові до мінімуму. Основною метою цієї методики є навчити студента 

спочатку вільно розмовляти англійською мовою , а потім думати нею. Важливо і те, що 

механічні репродуктивні вправи також відсутні; замість них з'являються ігрові ситуації, 

робота з партнером, завдання спрямовані на пошуки помилок, порівняння та 

співставлення, що підключають не тільки пам'ять, але і логіку, вміння мислити 

аналітично та творчо. В підручниках наводяться приклади саме з англо-англійського 

словника, а не з англо-українського, німецького, італійського і т.ін. Такий комплекс 

допоможе створити англомовне середовище, в якому повинні «функціонувати» 

студенти: спілкуватись, читати, брати участь в рольових іграх, висловлювати свої 

думки,  робити висновки. Такий метод орієнтований на розвиток не тільки мовних 

знань, але й також на креативність та загальний кругозір студента. Мова тісно пов'язана 

з культурними особливостями країни, тому країнознавчий аспект є досить важливим. 

Людині необхідно дати можливість легко орієнтуватись в полікультурному  оточенні, і 

це легко здійснюється за допомогою такого чинника як англійська мова. 


