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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕПРОФІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасна система освіти нашої країни переживає бурхливий період 

переосмислення підходів до викладання іноземної мови, що обумовлено 

потребами розвитку фінансової, економічної та соціальної сфери. Не зважаючи 

на наявність ґрунтовної теоретичної бази в сфері викладання іноземної мови, 

випускники технічних, аграрних та фінансово-економічних вузів як і раніше 

зазнають труднощі у діловій комунікації у сфері бізнесу, стикаючись із 

необхідністю вести переговори на іноземній мові, спілкуватися з зарубіжними 

партнерами, здійснювати управління підприємством на міжнародному рівні. 

Міжнародне співробітництво нашої держави в галузях економіки, фінансів, 

політики, оборони та культури виявило потребу держави в компетентних, 

мобільних і конкурентоспроможних фахівцях. Спільні виробничо-торгівельні 

підприємства, представництва іноземних підприємств, освітні і наукові проекти 

потребують компетентних, творчих людей, що спроможні самостійно 

вирішувати професійно значні завдання. 

Ринок праці диктує необхідність модернізації системи вищої освіти, а саме 

посилення її професійної складової. Особливу роль тут грає іноземна мова, 

володіння якою на сучасному етапі являється неодмінним атрибутом успішного 

фахівця. 

Стрімкий розвиток глобалізації виробничо-торгівельних взаємовідносин 

актуалізував питання підготовки випускників вузів до майбутньої професійній 

діяльності. Серед професійних умінь фахівців в умовах активізації міжнародної 
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співпраці вагомого значення набувають навички професійного спілкування 

іноземною мовою. Тексти за фахом являються джерелами практичної інформації 

і сприяють готовності студентів до професійного спілкування іноземною мовою. 

Застосування методу проектів при вивченні іноземної мови в 

непрофільному закладі вищої освіти дозволяє розширити діапазон професійного 

спілкування, що здійснюється на основі текстів за фахом, та являється для 

немовного вузу об`єктивною необхідністю, обумовленою глобалізацією 

сучасного суспільства. 

Метод проектів являється діалоговим методом навчання, заснованим на 

взаємодії зі студентами. Викладач виступає супроводжуючим, основне завдання 

якого – спрямування процесу обміну інформацією, а саме, виявлення 

різноманітних точок зору, звернення до власного досвіду студентів, підтримка 

активності студентів, поєднання теорії і практики, підвищення досвіду студентів. 

Застосування  методу проектів у процесі викладання іноземної мови 

розглядалося у працях таких вчених і науковців: К. Віаніс-Трофименко, 

І. Єрмакова, О. Заславської, Н. Лісової, В. Семиченко, Я. Сікори та інших.  

Висвітленню актуальних проблем застосування інтерактивних методів 

навчання присвячені праці науковців: С. Змєєва, Л. Набоки, Е. Полата, Н. Софій, 

В. Хуторского та інших.  

Застосування методу проектів, як одного з основних інтерактивних методів 

навчання відображені у роботах І. Козинця, М. Журавля, Т. Мергель, В. Теслюка, 

Н. Піщаної та інших. 

За своєю суттю метод проектів передбачає об`єднання студентів у невеликі 

групи для вирішення практичних завдань. Дана аналітична робота дозволяє 

поліпшити навички логічного мислення, максимально розкриває творчі 

можливості студентів і стимулює їх до подальшої науково-дослідної роботи                

[2, с. 306-318; 7, с. 22-23]. 

Актуальність застосування методу проектів при викладанні іноземної мови 

в непрофільному закладі вищої освіти, в першу чергу, обумовлена необхідністю 

ставити перед студентами професійні цілі і завдання, методи їх реалізації, і тому, 

одним із основних параметрів якісної фахової освіти є здатність проектувати 

ймовірні виробничі ситуації.  
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Застосовування методу проектів при викладанні іноземної мови в 

непрофільному закладі вищої освіти являється одним з головних методів 

саморозвитку та самоосвіти студентів, показником високої кваліфікації 

викладача, демонстрацією прогресивної методики навчання, відповідної фахової 

підготовки студентів.  

У процесі вивчення іноземної мови в непрофільному закладі вищої освіти 

для студентів найбільш цікавими є теми та завдання, що спрямовані на їх 

майбутню професійну діяльність. І тому, пізнавальна діяльність частіше 

будується не тільки з точки зору навчального предмета, а спирається на 

сьогочасні інтереси студентів [10, с. 445-446].  

Метод проектів можна застосовувати при викладанні іноземної мови в 

непрофільному закладі вищої освіти, як в аудиторіях, так і при організації 

самостійної роботи студентів.  

Застосування методу проектів при викладанні іноземної мови в 

непрофільному закладі вищої освіти необхідно здійснювати за наступних умов: 

   вибору сучасних практичних ситуацій, що сприяє розробці актуальних  

проектів; 

  формуванні завдань за рівнем складності, що активізує діяльність 

студентів в процесі навчання; 

  координації завдань з іноземної мови з тематикою професійно-

орієнтованих дисциплін, що надає можливості розробляти міжпредметні 

проекти; 

  застосування сучасних інформаційних технологій, для опрацювання 

матеріалу [11, с. 134-135]. 

Також, при викладанні іноземної мови в непрофільному закладі вищої 

освіти перед викладачами постає необхідність не стільки організувати процес 

навчання студентів, скільки спонукати їх до самонавчання та самоорганізації. 

Стимулювання студентів до самонавчання та самоорганізації пов’язане з 

наступними факторами: 

 іноземна мова постійно змінюється під впливом часу, з’являється нова 

термінологія, нові напрямки економічної, фінансової, або будь-якої іншої 

діяльності; 
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 обсяг інформації з майбутньої професійної діяльності студентів 

систематично збільшується, що приводить до необхідності самостійно 

опрацьовувати великий обсяг матеріалу [12, с. 188-190].  

На сьогоднішній день, при застосуванні методу проектів існує декілька 

вимог:  

 формування актуального завдання, яке вимагає міждисциплінарного 

поєднання;  

 практичне значення очікуваних результатів, та можливість їх застосування 

у майбутній професійній діяльності; 

 організація самостійної (індивідуальної, групової) роботи студентів; 

 виокремлення окремих етапів проекту, відповідно їх складності та часу 

виконання [12, с. 189-191]. 

Основною відмінністю методу проектів від інших інтерактивних методів 

навчання є те, що студенти усвідомлюють необхідність самонавчання та 

самовдосконалення, розвиваються такі типи навичок як, таких як новий тип 

мислення, знаходження відповідей, робота і спілкування в колективі, 

пришвидшується засвоєння нового навчального матеріалу, підвищується рівень 

інтелектуального розвитку студентів, комунікабельність, толерантне 

відношення до варіантів вирішення завдання своїх одногрупників, вміння 

працювати в команді та нести відповідальність за спільну роботу. 

Отже, метод проектів являється одним з найбільш перспективних напрямків 

в сучасній освіті з оволодіння оперативними знаннями в процесі вивчення 

іноземної мови. Сприяє формуванню комунікабельності, інтелектуальному 

зростанню студентів, розширює кругозір, як в сфері професійної підготовки, так 

і в навколишній дійсності, надає можливість краще розкрити власний потенціал.   
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Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення 

освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних 

мов ставлять перед українськими навчальними закладами необхідність 

оновлення змісту, методів та технологій  навчання іноземних мов. Залишається 

сьогодні дуже актуальним пошук ефективних технологій, які б не лише були 

спрямовані та засвоєння навчального матеріалу, а й на розвиток пізнавальних 

інтересів і виховання у кожного здобувача вищої освіти свідомого ставлення до 

оволодіння знаннями з іноземних мов. 

Мета статті акцентувати увагу на важливості використання інноваційних 

технологій  на заняттях з іноземної мови.  

Термін "технологія" походить від грецьких слів "techne" мистецтво, 

майстерність, вміння, і "logos" - вчення, наука. Спершу його використовували в 

системі технічних знань для означення наукової дисципліни, яка визначала 


