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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕННОЇ МОВИ У ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Згідно з новим проектом програми з іноземних мов для спеціалізованих 

вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), основною метою навчання 

іноземних мов є формування комунікативної компетенції військовослужбовців. 

Разом з тим, нова програма побудована з урахуванням вимог Рекомендацій Ради 

Європи, які орієнтують на формування соціокультурної компетенції та 

необхідність навчання міжкультурного спілкування, що в межах 

соціокультурного підходу до навчання іноземних мов визначається як 

функціонально обумовлена комунікативна взаємодія людей, які виступають 

носіями різних культурних спільнот через усвідомлення ними або іншими 

людьми їх належності до різних геополітичних, релігійних, національних, а також 

соціальних субкультур. Для того, щоб даний діалог культур був успішним, його 

учасники повинні володіти повністю різноманітною соціокультурною 

інформацією один про одного, таким чином, соціокультурна компетенція є базою, 

необхідною умовою рівноправного, продуктового діалогу культур. 

Новий рівень військової освіти вимагає, в свою чергу, вирішення наступних 

завдань: а) створення, апробації та відбору навчальних технологій у вищому 

військовому навчальному закладі; б) реалізації самостійного навчання та 

широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ); в) 

більш повного та ефективного використання наукового потенціалу ВВНЗ; г) 

підготовки нового покоління перекладачів, спроможних працювати в умовах 

інформаційного суспільства тощо [4]. 

Вважається, що іноземна мова як предмет вивчення виявляє великі 

розвивальні, виховні можливості (Є.І.Пассов, К.К.Платонов, І.Л.Бім, 



Ю.К.Чабанський, І.А.Махмутов), оскільки предмет «іноземна мова» є унікальним 

серед інших предметів: одночасно іноземна мова є і метою, і засобом навчання. 

Тому основним джерелом навчальних, розвивальних і виховних цінностей у 

процесі вивчення іноземних мов є сам предмет. Вивчення іноземної мови закладає 

основи іншомовної мовленнєвої діяльності, а також є додатковим засобом 

розширення кругозору, збагачує знання курсантів про структуру рідної мови, 

допомагаючи краще зрозуміти загальнолюдські засоби спілкування [2]. 

У даний час існує декілька підходів до викладання іноземних мов. Для 

нашого дослідження найбільш важливим і принциповим є діяльніший підхід, при 

якому в навчальному процесі виникають значущі для курсантів цілі, реалізуються 

важливі мотиви, коли кожен курсант бере участь в організації навчального 

процесу й організує свою діяльність з урахуванням інтересів інших курсантів, 

планів і намірів викладачів та командирів. 

Велике значення має й комунікативно-орієнтований підхід, який дозволяє 

організувати в навчальному процесі застосування іноземної мови в продуктивній 

діяльності, що включає спілкування, науково-технічну сферу, бізнес і 

менеджмент, заняття мистецтвом, самоосвіту і т.д. У цьому процесі виявляється 

сутність мовленнєвої діяльності, що з необхідністю включається в продуктивну 

діяльність людини й обслуговує її [3]. 

Особливістю нашого дослідження є те, що курсант має бути націленим на 

проблемний зміст, монологічний текст або діалогічне висловлення, що мають 

міжособистісну і міжкультурну спрямованість. Це сприяє формуванню здатності 

не тільки здобувати, але і закріплювати знання, виробляти комунікативні уміння 

та навички. А створення ситуацій автентично-проблемного характеру вимагає від 

курсантів самостійного прийняття рішення, знаходження різних засобів і методів 

рішення поставлених проблем [1]. 

Розвиваючі можливості предмету “Іноземна мова” розкриваються за певних умов, 

якщо курсант стає суб’єктом навчальної діяльності, її активним учасником і 

творцем; коли навчання сповнюється особистісного змісту, а навчальні завдання 



включають різноманітні аспекти діяльності людини та постають підготовчим 

етапом до трудової діяльності. 

Робота над іншомовним висловлюванням сприяє розвитку логіки мислення, коли 

курсант має будувати свої висловлювання послідовно, інформативно, логічно-

зв’язано і ситуативно. Відтак, отримують розвиток гностичні функції аналізу і 

синтезу: на матеріалі іноземної мови курсанти вчаться розрізняти цілі граматичні 

конструкції на частини і навпаки, об’єднувати частини в ціле. 

Як результат, у процесі такої навчальної діяльності удосконалюються мовні 

конструкції у вигляді знаків, схем, правил, що сприяє розвитку абстрактно-

логічного мислення, а також рефлексії, що постає одним із головних моментів 

професійного та особистісного становлення курсантів. 

Сучасне заняття з іноземної мови у ВВНЗ включає в себе різноманітне соціально-

рольове, ігрове спілкування курсантів, диспути у вигляді обговорення проблем, 

використання лінгвокраєзнавчого матеріалу, наочності, фото-, кіно-, 

телематеріалів. Все це сприяє розвитку уяви курсантів. 

У процесі вивчення іноземної мови розширюються так звані «фонові знання» 

курсантів, які включають в себе ключові слова певних тем та підбираються таким 

чином, щоб курсанти могли легко орієнтуватися у тій чи іншій проблемі 

іншомовного та загальнокультурного спілкування. Необхідним компонентом 

фонових знань є со- ціокультурна інформація: факти, цифри, дати. Робота з 

іншомовними автентичними текстами, довідковою літературою допомагає 

курсантам орієнтуватися у великому обсязі інформації, добирати необхідний 

матеріал, стимулює їх дослідницьку діяльність 

 

Необхідність використання сучасних комп’ютерних технологій у 

підготовці майбутніх перекладачів у ВВНЗ, що є принципово новим засобом 



навчання і могутнім інструментом пізнання, вимагає розвитку нових методів і 

організаційних форм навчання. 

Нові сучасні технології – насамперед, інформаційно-комунікаційні, не лише 

впливають на характер трансформації світової цивілізації, а й викликають масову 

потребу в самостійному навчанні і постійному підвищенні кваліфікації, в першу 

чергу, майбутнього перекладача. 

На шляху входження України в європейський освітній простір відбуваються 

значні зміни у вищих навчальних закладах в контексті Болонського процесу. За 

вимогами Болонської конвенції потрібно, щоб майбутній фахівець знав про свою 

майбутню діяльність, а не про предмет, який йому викладають. А викладач має 

організувати самостійну роботу студента, якій приділяється значна частина 

навчального часу. 

Переорієнтація навчання в напрямі самостійності одержання знань 

курсантів з інсоземної мови засобами ІКТ зумовлена тим, що нова парадигма 

освіти відносить самостійну роботу до однієї з основних форм організації 

навчального процесу. Проте самостійне вивчення курсантами іноземної мови має 

проходити за чіткої організації та забезпечення наукового підходу до всього 

навчального процесу. При цьому управління є необхідною функцією, що 

забезпечує злагодженість, організованість та упорядкування навчального виду 

діяльності. 

Одже, основними підходами щодо підвищення рівня мовної підготовки у 

ВВНЗ є діяльнісний підхід і, комунікативно-орієнтований підхід, на основі їх 

рекомендовано використовувати комунікативний, апроксимально-аналітичний, 

нейро-лінгвістичний, інтерактивно-рольовий, сугестопедичний, релаксопедичний 

методи та прийоми навчання іноземним мовам курсантів та слухачів. 2) визначені 

і обґрунтовані шляхи щодо підвищення ефективності викладання іноземних мов 

мають реалізовуватися у комплексі, де окремі елементи щільно взаємопов’язані. 

 Самостійне вивчення іноземної мови курсантів - це один із напрямів 

удосконалення навчально-виховного процесу у ВВНЗ, сутність якого полягає у 



створенні педагогічних умов, за яких курсанти в межах встановлених термінів 

навчання одержують більше знань, набувають вищого рівня розвитку вмінь та 

навичок іноземної комунікативної компетенції, необхідних для здійснення 

оперативно-службових завдань.  
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