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1. Керівництво до використання Системи дистанційного навчання 
«Агапа». 
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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
В сучасних умовах світової глобалізації та трансформації сві-

тової освітянської системи має суттєво зрости ефективність ви-
вчення іноземної мови. 

Активізація навчання іноземної мови як педагогічний аспект 
має базуватись на використанні дидактичних та психологічних 
закономірностей і принципів навчання. Їх вивчення показує, що 
активізувати свідому діяльність можуть лише зміст матеріалу та 
метод навчання, який породжує адекватний метод сприйняття. 
Такі типи навчання поєднуються узагальненим поняттям — ме-
тоди активного навчання (МАН). 

Активні методи навчання — це сукупність форм, методичних 
прийомів і засобів ведення занять, які спрямовані на актуалізацію 
мислення та уваги студентів, підвищення їх пізнавального інте-
ресу. Чим активніший метод навчання, тим легше зацікавити ним 
студентів. Основний засіб вироблення стійкого інтересу до на-
вчання — використання таких питань і завдань, вирішення яких 
вимагає активної пошукової діяльності. 

Зупинимось на таких активних методах навчання: мозковий 
штурм (мозкова атака); дискусії; дидактичні (рольові ігри); пре-
зентації. 

Мозковий штурм — це метод розв’язання завдань за дуже 
обмежений час. Суть методу полягає в тому, що необхідно ви-
словити найбільшу кількість ідей за невелику кількість часу, 
обговорити та здійснити їх селекцію. Цей метод використову-
ється для розвитку творчих здібностей та ініціативності сту- 
дентів.  

Навчальна дискусія (від лат. discussio — розгляд, досліджен-
ня) — обговорення певного питання. Вона навчає мислити само-
стійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та поважан-
ня думки інших. Дискусії створюють оптимальні умови в першу 
чергу для розвитку комунікативних й соціокультурних компете-
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нцій та для збагачення студентів навчальною інформацією, вчать 
аргументувати, доводити, обстоювати власну думку, критично 
ставитись до чужих і власних суджень, сприяють створенню ат-
мосфери доброзичливості, поваги до думки інших. 

Дидактична гра — метод імітації прийняття управлінських 
рішень у різноманітних ситуаціях шляхом рольових ігор.  

Дослідники встановили, що за лекційного викладення матері-
алу засвоюється не більше 20 % інформації, у той час як у дидак-
тичній грі — 90 %.  

Рольові ігри активізують засвоєння знань, прийомів здобуття 
мовленнєвих навичок, дають можливість порівняно швидко ово-
лодівати лексичним матеріалом та розвивають уміння працювати 
з наявною інформацією. 

Презентації — це виступи перед аудиторією — необхідний 
атрибут практичної та навчальної діяльності. Презентації вико-
ристовуються для представлення результатів роботи групи або 
звіту про виконання індивідуального завдання.  

Для презентацій пропонується застосовувати метод проектів 
як один із підходів до формування й розвитку незалежності сту-
дента від викладача в процесі вивчення предмета.  

Проект, який можна виконувати індивідуально або колекти-
вно, моделює ситуацію реального життя, де поєднуються мов-
леннєва й немовленнєва дії, вербальні і невербальні засоби спі-
лкування, візуальна та звукова репрезентація подій і ситуацій. 
Презентувати проект можна в найрізноманітніших формах (ви-
ступ, доповідь, демонстрація, прес-конференція, інтерв’ю то-
що). Метод проектів сприяє формуванню соціокультурної й со-
ціолінгвістичної компетенції, розвиває творчий потенціал учнів, 
підвищує рівень їхньої самооцінки, розвиває комунікативні на-
вички.  

Проектному методу притаманні такі особливості: робота в 
малих групах з метою пошуку спільного рішення з наступним 
обговоренням; виконання завдань, які виходять за межі навча-
льної програми, що, у свою чергу, сприяє розвитку професійних 
здібностей студентів; природна інтеграція базових навичок та 
вмінь і розвиток міжкультурної компетенції; реалізація між- 
предметних зв’язків та фонових знань у процесі розв’язання  
проблеми. 

Отже, всі ці активні методи навчання сприяють формуванню 
у студентів комунікативної і соціокультурної компетенції в по-
всякденному житті і для виконання професійних завдань та во-
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лодіння іноземною мовою як засобом засвоєння нової інфор- 
мації. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА — ВИЩИЙ РІВЕНЬ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
 
Глобальні суспільно-економічні зміни потребують подальшо-

го вдосконалення якості підготовки фахівців вищої школи, яка 
покликана сприяти відтворенню інтелектуального потенціалу 
країни. Серед основних завдань вищої школи в умовах модерні-
зації освіти, приєднання до Болонського процесу значне місце 
посідає пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності студен-
тів, що проявляється у стійкому інтересі до знань, самостійних 
різноманітних навчальних діях і тому в даних умовах особливе 
значення має індивідуальна робота студентів.  

Індивідуальна робота містить у собі умови для самореалізації 
особистості кожного студента, прояв його індивідуальності, 
творчого потенціалу. Як показали спостереження, далеко не 
завжди вузівський навчальний процес будується із урахуванням 
творчої природи викладацької праці і можливостей його учас-
ників, внаслідок чого не забезпечується можливість кожному 
студенту в повну міру реалізувати свої сили і здібності. Багато 
дослідників придають велике значення особистісній позиції 
студента, його установкам та бажанню працювати. Справедливо 
зазначає О. А. Апраксіна, що навіть самі ідеальні плани і про-
грами самі по собі ще не забезпечують підготовки бажаного 
спеціаліста, щоб досягти результату, необхідно залучити студен-
та до активної навчальної діяльності, зробити його діяльністно-
активним суб’єктом пізнання, сформувати потребу в знаннях. 
Потреба до пізнання не уроджена властивість особистості, а пе-
вний результат її розвитку (К. А. Абульханова-Славська,  
А. П. Акімова, Б. Г. Ананьєв, Н. А. Менчінська, С. Л. Рубін- 
штейн та ін.). Отже, успіх індивідуальної роботи в творчому 
становленні майбутніх спеціалістів буде забезпечений, якщо 


