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ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
НЕФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ

Постановка проблеми. Дослідження сучасних методів та технологій 
викладання та вивчення іноземної мови. Аналіз їх ефективності та 
можливості їх застосування в освітньому процесі. Йдеться, зокрема, про 
методологічне значення концепцій розвитку науки всесвітньо відомих 
лінгвістів ХХΙ ст. І.Ю. Шехтера [1], П. Пімслера, І. Франка [2], які не тільки 
розвинули, але й суттєво оновили сучасні наукові уявлення в галузі вивчення 
іноземних мов.

У сучасній лінгводидактиці, так само, як і багато років тому, 
актуальною і невирішеною досі залишається проблема пошуку і вибору 
найбільш ефективних і раціональних методів викладання іноземних мов, які 
відповідають сучасним умовам навчання і відповідають вимогам стандартів 
сучасної освіти. Тому метою статті є розгляд сучасних методів в навчальному 
процесі з метою підвищення ефективності навчання.

У кінці ХХстоліття за англійською мовою остаточно закріпився статус 
мови світового значення. Багато авторів робили спроби створити програму 
ефективного вивчення англійської мови, але ми зупинимося на найбільш 
популярних. 

Метод Шехтера. Даний метод розроблений видатним лінгвістом та 
педагогом І. Шехтером. В даному способі вивчення англійської мови за 
основу береться не класична модель «від теорії до практики», а зворотна, 
більш природна система сприйняття. Дана методика викладання англійської 
мови складається з трьох етапів: на першому даються лексичні одиниці, слова 
і вирази, і тільки потім, на другому і третьому, відбувається корекція 
використання граматико-синтаксичних структур.

В основі розвитку мови - «актуалізація», коли студенти розігрують 
етюди (рольові ігри) на мові, що вивчається. При спілкуванні один з одним у 
них не виникає психологічний бар’єр, як при відповіді викладачеві перед 
аудиторією. В етюдах завдання ставляться не навчальні - згадати якісь слова і 
побудувати з них фрази (як при традиційному навчанні), а практичні -
зробити щось, користуючись мовою. Граматичні помилки на початковому 
етапі коригуються тільки в тих випадках, коли вони впливають на зміст. 

Метод Пімслера. Доктор Пауль Пімслер розробив спеціальну систему 
уроків, розраховану не тільки на сприйняття інформації, але і на її 
відтворення. Таким чином учень засвоює до сотні англійських слів і виразів 
за одне зайняття. Суть заняття полягає в послідовному виконанні завдань, які 
проговорюються дикторами. Послідовність виконання завдання:
- спочатку слухаємо невеликий діалог, озвучений носіями мови;
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- розбираємо першу фразу діалогу, яку учень повинен повторити вголос 
(фраза вимовляється вже з кінця);
- вивчаємо наступну фразу з розбором значень слів;
- після багаторазового повторення вимовляємо першу фразу, але при цьому 
інтегруємо в неї слова з другої, нової фрази.

Метод Франка. Ілля Франк є автором оригінальної методики вивчення 
англійської мови, заснованої на читанні адаптованої літератури. Для цього 
Франк проводить підготовчу роботу з адаптації книги - бере оригінальний 
текст, розбиває його на невеликі фрагменти, після кожного фрагмента в 
дужках з маленької літери наводиться дослівний переклад без втрати змісту. 
Після чого фрагмент повторюється, але вже без перекладу. Для тих, хто має 
базові знання, рекомендується починати читати оригінальний уривок без 
перекладу, потім - з перекладом.

Методика навчання Rosetta Stone. Методика Розетта Стоун активно 
застосовує інформаційно-комунікаційні технології. Застосування комп'ютерів 
на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального 
процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість 
матеріалу, чим це робилося за один і той же час в умовах традиційного 
навчання. Крім того, матеріал при використанні комп'ютера засвоюється 
міцніше. Саме тому дана методика є однією з найуспішніших у наш час.

Розглянуті методи вивчення мов можуть бути ефективно застосовані у 
процесі викладання іноземних мов у вищій школі не філологічного напряму. 
Ці інноваційні методи можуть забезпечити краще засвоєння нових знань з 
іноземної мови та допомогти студентам швидше опанувати новий матеріал.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ

Науково-технічний прогрес постійно розвивається, сучасна наука 
розробляє все нові й нові технології задля задоволення потреб сучасного 
споживача. Цей розвиток не оминає й засоби масової інформації (ЗМІ). Тому 
я вважаю доцільним вести мову про вплив засобів масової інформації на 
населення.


