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Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується 

освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, 

водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх 

надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю 

цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, 

методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, 

спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної 

філософії освіти. 

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як 

такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що 

забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при 

розв’язанні певних проблемних завдань. Сучасна педагогіка визначає 

декілька груп компетентностей. Відповідно до рішень Європейської Ради 

основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна 

компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння 

обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку 

зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному 

середовищі.  

Необхідність формування комунікативної компетентності учнів 

зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й 

адекватних методів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами 

реалізації комунікативного підходу є застосування інтерактивних методів 

навчання. Системне використання інтерактивних методів є актуальним для 



сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні 

компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства. 

Спираючись на теоретичний матеріал та свій практичний досвід, був 

зроблений висновок, що педагог не повинен домінувати на уроці, а навпаки, 

має стати з перших кроків вивчення іноземної мови рівноправним партнером, 

другом, помічником. Учні повинні не тільки сприймати і відчувати матеріал, 

а вміти з перших уроків висловлювати своє ставлення до нього, отримувати 

задоволення від своєї здатності розуміти ситуацію, не боятися припуститися 

помилок та відчувати доброзичливість і справедливість, повинні вміти 

критично мислити, навчитись правильно сприймати похвалу і критику, 

допомогу вчителя і однокласників, відчувати власний успіх. 

Я вважаю, що кожен урок " це педагогічний твір, його легше подати, 

провести, аніж пояснити,  як це треба робити. Учителю необхідно знати, на 

який „важіль" натиснути, щоб досягнути бажаного успіху. А для цього 

необхідно досконало володіти механізмом уроку, механізмом складним і 

ніколи до кінця не пізнаним. 

Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчанні є 

створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, наближених до 

реальних. 

Навчальний процес в сучасній школі – це перш за все, спільна 

діяльність учителя та учнів, де учень є суб’єктом навчання та спілкування 

нарівні з учителем. 

Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й 

самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних 

умов: знання вікових особливостей та рівня комунікативної компетенції 

учнів; ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового 

введення інтерактивних прийомів у процес навчання; постійної роботи щодо 

розвитку навичок групової взаємодії. 



Комунікативна компетентність учня характеризується цілою низкою  

здібностей, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  

засобами і прийомами діяльності, таким як:  

-         умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію; 

-         вести діалог; 

-         брати участь у дискусіях; 

-         вести переговори; 

-         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися. 

 Моделювання проблемних  ситуації, постійна організація пізнавальної 

діяльності учнів  забезпечує  на 

уроці  інтерактивне  спілкування, 

що  передбачає  обмін  думками, 

ідеями,  почуттями між  

співрозмовниками,  умінням 

критично і творчо  мислити. 

Дослідження, проведені 

Національним тренінговим центром 

(США) показують, що інтерактивне 

навчання дозволяє різко збільшити 

процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а 

й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень 

відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”. З піраміди 

видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного 

навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного. 

Треба звернути увагу на ще один аспект освітньої діяльності - процес 

впровадження інтерактивних прийомів відбувається в умовах модульно-

розвиваючого навчання. Ця система на відміну від класно-урочної має своє 

програмно-засобове забезпечення навчально-виховного процесу. До 

незаперечних здобутків модульно-розвивальної системи слід віднести те, що 

вона теоретично й технологічно розв’язує проблему внутрішньої 



вмотивованості навчально-освітньої діяльності вчителя й учня, вимагає від 

них максимальної пізнавальної регуляційної пошукової активності й 

самостійності.  

Тому основними формами навчання є групова та індивідуальна. Значне 

місце у формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні 

ситуації, письмові роботи у формі твору, комунікативні творчі  завдання, 

асоціативні кола, розробка проектів, широко використовую технології 

колективно-групового навчання, методи «Карусель», «Коло ідей», 

«Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» тощо.  

Таким чином, можна зробити висновок, що досягнення належних 

результатів, формуванні високого рівня володіння комунікативною 

компетенцією неможливе без використання інноваційних технологій, 

заснованих на особистісно орієнтованому навчанні, а саме: 

 розвивального навчання 

 інтерактивного навчання 

 навчання з використанням ІКТ 

 креативного навчання 

 проектної роботи. 

Розвивальне навчання передбачає не інформативний, а розвивальний 

освітній процес. Навчання підпорядковане перш за все розвитку 

особистісних якостей учнів, їх ключових компетенцій. Сприймання поданої 

вчителем чи здобутої самостійно інформації відбувається у діалозі, учні 

висловлюють свої думки, діляться інформацією та самостійно аналізують її. 

Інтерактивне навчання – це особлива форма пізнавальної діяльності, 

що ґрунтується на діалозі та полягає у вільному обміні думками. 

Інтерактивне навчання передбачає: 

 моделювання життєвих ситуацій 

 використанні рольових ігор 

 спільне розв’язання проблем на основі відповідної ситуації. 



Використання ігрової ситуації, рольової гри на уроці підсилює емоційне 

сприйняття матеріалу, в процесі гри учні набувають досвіду мовного 

спілкування. Можливість говорити не від свого імені, а від імені персонажу, 

роль якого грає учень, дозволяє звільнитися від страху бути смішним, від 

сором’язливості, тривоги. А саме страх, як відомо, формує психологічний 

бар’єр, який сковує школярів, створює емоційну напругу. 

Креативне навчання базується на обов’язковому здійсненні учнями 

творчої діяльності. Важливим завданням є полегшення і стимулювання 

творчого процесу, забезпечення оцінювання його продуктів. Учні звикли до 

таких видів робіт як реферат, повідомлення, реклама, запрошення, творчі 

переклади, презентації, власні відеофільми Створення власних відеороликів 

підвищує самооцінку учнів, сприяє розвитку самоосвіти, створює ситуації, 

наближені до реального спілкування, стимулює учнів творчо мислити та 

відходити від стандарту. 

Заняття, які не вкладаються (повністю або частково) в рамки 

виробленого й сформульованого дидактикою, на яких викладач не 

дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних видів роботи, - 

нестандартні. Це можуть бути й заняття-діалоги, диспути, КВК, конференції, 

аукціони, концерти, подорожі, екскурсії, ігри. 

Нестандартне заняття – це, передусім, творчість, самобутність, прояв 

мистецтва педагога, викладача-майстра, який застосовує власні нетрадиційні 

форми роботи зі студентами, використовує індивідуальні, найчастіше 

авторські дидактичні матеріали. Характерна риса таких занять - це 

інформаційно-пізнавальна система навчання, тобто оволодіння готовими 

знаннями, через пошук нових, розкриття внутрішньої сутності явищ через 

гру, лекцію, диспут. Нестандартне заняття стимулює пізнавальну 

самостійність, творчу активність, ініціативу студентів, сприяє їх розвитку, 

підвищенню якості знань, формуванню працьовитості, потрібних у житті 

навичок та вмінь. 



При вивчені нового матеріалу, застосовують такі нетрадиційні заняття 

як: заняття-конференція, театралізовані заняття, заняття-репортаж, заняття-

свято, заняття-телепрограма, заняття-подорож, заняття-екскурсія та ін. 

Рішення завдань, поглиблення та розширення знань, повторення, пов’язане з 

використанням занять-усного журналу, занять-інтерв’ю, цікавих 

повідомлень, таких як: “Я хотів би знати”, “Захист проекту”, “Інформаційний 

пошук”. З цією ж метою використовуються і заняття творчості: заняття-твір, 

розробка проекту, презентація казок і ребусів, складання кіносценаріїв, КВК, 

вікторини. 

Заняття-конкурс проводиться з читанням віршів, співом пісень, 

розігруванням сценок. Змагаються декілька команд. Завчасно потрібно 

проінформувати учнів та дати завдання для виконання (завдання однакові 

для всіх). Учні ретельно готуються, репетирують, потім демонструють на 

занятті свої вміння. Враховується якість виконання та грамотне використання 

матеріалу, в підсумку обираються переможці. Фрагменти занять 

рекомендується фіксувати на відеоплівку для подальшого перегляду. 

Можливість побачити себе та свою працю зі сторони підштовхує учнів до 

кращої підготовки до даних занять, допомагає самим оцінити свої знання, 

побачити помилки та не допускати їх в майбутньому, критично оцінювати 

власні можливості. 

Заняття-подорож. Заочно можна подорожувати по різних країнах. 

Наприклад, при вивчені теми “Німеччина”, на занятті дається команда про 

початок рейсу із України до Німеччини. Необхідно завчасно підготувати 

план подорожі, комплекти фотокарток, плакати, мультимедійну презентацію, 

магнітофон та диски з піснями. Протягом заняття не лише викладач 

розповідає про Німеччину та її мешканців, а також студенти мають 

можливість продемонструвати свої знання, отримані  в школі по даній темі. 

Інформація викладача підкріплюється унаочненням і це утримує увагу та 

зацікавленість студентів. Матеріал повинен містити 30% невідомих фактів з 

життя та історії країни, що також буде підтримувати цікавість студентів. 



Перед початком подорожі викладач повинен поставити перед студентами 

конкретні навчальні завдання, тобто, студенти не просто ознайомлюються з 

інформацією та розглядають визначні місця, а повинні, наприклад, виписати 

власні назви, імена визначних людей, скласти пройдений маршрут, дати 

відповіді на запитання на кожній зупинці, перелічити згадані музеї та 

навчальні заклади тощо. 

Навряд чи варто доводити, що найбільш надійним свідченням 

засвоєння іноземної мови є здатність студентів вести бесіду з конкретної 

теми. У цьому випадку доцільно проводити заняття-інтерв'ю. Це своєрідний 

діалог з обміну інформацією. На такому занятті, як правило, студенти 

засвоюють певну кількість сталих кліше і користуються ними в 

автоматичному режимі. Оптимальне поєднання структурної повторюваності 

забезпечує міцність і свідомість запам′ятовування матеріалу. 

Підсумкові заняття можна проводити у формі популярних телешоу або 

телевізійних програм, наприклад, заняття у формі програм «Я люблю 

Україну», «Найрозумніший», «Брейн-ринг», «Форд Боярд». Лексичний 

матеріал, граматичні вправи, діалоги підбираються до декількох тем, які 

потрібно повторити, а побудова заняття має відповідати правилам вибраної 

телепрограми.  

Застосування проектної технології на уроках німецької мови 

спрямовує інтерес учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль. 

Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції 

учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для 

розкриття та виявлення творчих здібностей дитини. Перед вчителем стоїть 

завдання дібрати такі форми роботи, зміст навчального матеріалу, щоб 

збезпечити творче мислення учнів, самостійне планування своїх дій, 

удосконалення своїх навичок та культури міжособистісного спілкування. 

Проекти виконуються різними способами: і на ватмані, і у вигляді виставки, 

постійним є створення  презентацій Power Point. 



Проектна методика передбачає високий рівень індивідуальної і 

колективної відповідальності за виконання кожного завдання по розробці 

проекту. Спільна робота групи учнів над проектом невіддільна від активної 

комунікативної взаємодії учнів. Проектна методика є однією з форм 

організації дослідницької пізнавальної діяльності, в якій учні займають 

активну суб'єктивну позицію. При підборі теми проекту викладач повинен 

орієнтуватися на інтереси і потреби учнів, їх можливості і особисту 

значимість майбутньої роботи, практичну значимість результату роботи над 

проектом. Виконаний проект може бути представлений в самих різних 

формах: стаття, рекомендації, альбом, колаж та багато інших. Різноманітні 

форми презентації проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято, 

спектакль. Головним результатом роботи над проектом будуть актуалізація 

наявних і набуття нових знань, навичок і вмінь та їх творче застосування в 

нових умовах. 

Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходить 

за рамки навчальної діяльності на заняттях: вибір теми чи проблеми проекту, 

формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом, 

визначення термінів, розподіл завдань серед учнів, обговорення в групі 

результатів виконання кожного завдання, оформлення спільного результату, 

звіт по проекту, оцінка виконання проекту. 

Робота за проектною методикою вимагає від учнів високого рівня 

самостійності пошукової діяльності, координації своїх дій, активної 

комунікативної взаємодії. Роль викладача полягає у підготовці учнів до 

роботи над проектом, виборі теми, в наданні допомоги студентам при 

плануванні роботи, в поточному контролі і наданні консультацій студентам 

по ходу виконання проекту на правах співучасника. Основна ідея методу 

проектів полягає в тому, щоб перенести акцент з різного виду вправ на 

активну розумову діяльність учнів у ході спільної творчої роботи. 

Таким чином, можна зробити висновок, що досягнення належних 

результатів у вивченні німецької мови, формуванні високого рівня володіння 



комунікативною компетенцією неможливе без використання активних 

методів і форм на заняттях іноземної мови та застосування інноваційних 

технологій, заснованих на особистісно-орієнтованому навчанні,  

Використання інформаціно-комунікаційних технологій під час 

комунікативного навчання іноземної мови значно підвищує якість подачі 

матеріалу уроку та ефективність засвоєння цього матеріалу учнями. На 

формувальному етапі було виявлено, що використання та впровадження 

сучасних технологій, мультимедійного устаткування збагачує зміст 

освітнього процесу, підвищує мотивацію учнів до вивчення німецької мови. 

Ефективність НВП забезпечується використанням аудіо-візуальних та 

інтерактивних засобів навчання, таких як презентації, відеоролики, ресурси 

мережі Інтернет, навчальні, документальні та художні фільми. 

Поряд з використанням вищезазначених способів активізації 

навчальної діяльності, викладач повинен постійно пам'ятати про цілісність 

розвитку особистості. У зв'язку  з цим на практиці широко застосовуються 

завдання на розвиток мислення, для цього використовую різноманітні 

граматичні тренажери у вигляді мультимедійних презентацій. Наприклад, 

при вивченні граматичної теми «Man+modal Verben» було використано 

застосування знаків вуличного руху. Такий спосіб подачі матеріалу допоміг 

учням легше засвоїти і зрозуміти особливості вживання безособових 

модальних дієслів. 

Їх метою є формування основних розумових операцій, таких як 

розуміння, синтез, аналіз, узагальнення, застосування знань, вмінь і навичок. 

Учні порівнюють, проводять аналогії, класифікують, абстрагуються, 

конкретизують тощо.  

В процесі своєї професійної діяльності мною було розроблено і 

застосовано при проведенні уроків тематичну мультимедійну презентацію 

«Роль засобів масової інформації у житті суспільства», як узагальнюючий 

урок з теми для учнів ІІ курсу навчання. 



При вивченні теми «Відомі художники Німеччини» учнями ІІІ курсу 

навчання, я використовувала мультимедійну  презентацію «Август Маке». 

Яка дала змогу учням не лише засвоїти новий лексичний матеріал, 

активізувати свої мовні та граматичні навики, а й глибше познайомитися з 

біографією та творчістю відомого художника, підвищити свій культурно-

пізнавальний рівень.  

При вивчені нового матеріалу поряд із традиційними уроками 

використовую нестандартні форми проведення занять, а саме уроки-

подорожі. Заочно можна подорожувати по різних країнах. Наприклад, при 

вивчені теми німецькомовні країни, мною була розроблена мультимедійна 

презентація «Австрія», та «Швейцарія» (дод.3). Протягом заняття не лише 

викладач розповідає про Німеччину та її мешканців, а також учні мають 

можливість продемонструвати свої знання, отримані  в школі по даній темі. 

Інформація викладача підкріплюється унаочненням і це утримує увагу та 

зацікавленість учнів. Матеріал повинен містити 30% невідомих фактів з 

життя та історії країни, що також буде підтримувати цікавість учнів. Перед 

початком подорожі викладач повинен поставити перед учнями конкретні 

навчальні завдання, тобто, учні не просто ознайомлюються з інформацією та 

розглядають визначні місця, а повинні, наприклад, виписати власні назви, 

імена визначних людей, скласти пройдений маршрут,  перелічити згадані 

музеї та навчальні заклади тощо. 

При вивченні теми «Спорт» для учнів першого курсу підсумкове 

заняття проводила у формі популярного телешоу «Форд Буайяр». Лексичний 

матеріал, граматичні вправи, діалоги були підібрані по темі, яку потрібно 

повторити, а побудова заняття відповідає правилам телепрограми.  

В рамках проведення тижня іноземної мови проводжу з учнями урок-

конкурс як позакласний захід. Такі заняття проводяться з читанням віршів, 

співом пісень, розігруванням сценок. Змагаються декілька команд. Завчасно 

потрібно проінформувати учнів та дати завдання для виконання (завдання 

однакові для всіх). Учні ретельно готуються,  проводять репетиції, потім 



демонструють на занятті свої вміння. Враховується якість виконання та 

грамотне використання матеріалу, визначаються  переможці. Можливість 

побачити себе та свою працю зі сторони підштовхує учнів до кращої 

підготовки до даних занять, допомагає самим оцінити свої знання, побачити 

помилки та не допускати їх в майбутньому, критично оцінювати власні 

можливості. 

Такі форми проведення занять „знімають” традиційність уроку, 

оживляють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звернення 

до подібних форм організації навчального процесу недоцільне, тому що 

нетрадиційне може швидко стати традиційним, що в кінцевому рахунку 

приведе до зниження в учнів інтересу до предмету. 

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність 

їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. 

Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання 

не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи 

іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей 

учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.  


