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У статті розглянуто психолого-педагогічні основи технології 

використання проектної методики у навчанні іноземних мов; з’ясовано, що 

проектна методика якнайкраще пiдходить продуктивним методикам 

навчання iноземної мови, iншомовнiй культурi та мiжкультурнiй 

комунiкацiї, суть якої – розвиваюче, особистiсно-орiєнтоване навчання. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНI ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ 

У НАВЧАННI IНОЗЕМНИХ МОВ 

Кладко І. В.  

Перед сучасною школою стоять завдання, пов'язанi зi створенням умов 

для iнтелектуального i духовно-морального розвитку учнiв, для пiдготовки 

iнтелiгентної людини; для виховання в кожного школяра потреби в 

caмoocвiтi, самовихованнi i саморозвитку; для формування в учнiв широкого 

i гуманного погляду на світ.  

Система урочної та позаурочної роботи у школi з ycix навчальних 

дисциплiн повинна бути спрямована на вирiшення зазначених завдань. 

 Iноземна мова є дiяльнiсним навчальним предметом, який володiє 

oсвiтнiм, виховним i розвиваючим потенцiалом, що створює мiцну основу 

для формування iнтелiгентної людини,  



З метою забезпечення безперервностi мовної освiти загальноосвiтня 

школа надає учням, що закiнчили базовий курс навчання, можливiсть 

продовжити вивчення iноземної мови на старшому етапi.  

Розглянемо характернi особливостi навчання iноземної мови на 

старшому етапi:  

1) бiльш активна взаємодiя вcix видiв мовленнєвої дiяльностi (читання, 

говорiння, аудiювання, письма);  

2) використання автентичних, проблемних публiцистичних i художнiх 

текстів в якостi джерел iнформацiї, якi зачіпають актуальнi теми сучасностi;  

3) велика iнiцiативнiсть i спонтаннiсть мовлення учнiв, в якiй можуть 

зазначатися нестандартнi ситуацiї спiлкування;  

4) основні види дiалогiчної мови – вiльна бесiда, групове обговорення 

запропонованої проблеми, переважання дiалогу – обмiну думками;  

5) побудова розгорнутих власних висловлювань на основі тексту 

самостiйно, з достатньою аргументацiєю щодо прочитаного або почутого.  

Таким чином, основною метою навчання iноземної мови на старшому 

етапі є вдосконалення вcix компонентiв iншомовної комунiкативної 

компетенцiї', що є головною умовою здiйснення мiжкультурної комунiкацiї в 

цiлому.  

На завершальному етапі навчання доцільно використовувати таку 

педагогiчну технологiю, яка давала б можливiсть вчителю запровадити своїх 

учнiв в процес пiзнання, нацiлити їх на пошук знань, тобто сприяла б 

подальшому розвитку вторинної мовної особистостi та вдосконаленню 

первинної, подальшому формуванню комунiкативної, соцiокультурної 

мiжкультурної компетенції.  

При цьому найбiльш логiчним є розгляд психолго-педагогiчних основ 

використання проектної методики з урахуванням специфiки iноземних мов 

як навчального предмета на старшому ступенi навчання.  

Яким же чином проектна методика може бути використана у викладанНI 

iноземних мов на старшому ступенi навчання?  



Об'єктом вивчення iноземної мови є iншомовна мовленнєва дiяльнiсть 

як найважливiший засiб мiжкультурної взаємодiї в цiлому. За твердженням   

I. Л. Бiм [41: 1], мiжкультурна взаємодiя можлива тiльки в тому випадку, 

якщо у школярiв будуть сформованi вci компоненти iншомовної 

комунiкативної компетенцiї (ІКК): мовна, мовленнєва, соцiокультурна, 

компенсаторна та навчальна.  

Проектна методика, як сучасна педагогiчна технологiя забезпечує 

успiшне формування вcix компонентiв iншомовної комунiкативної 

компетенцiї, а, отже, i розвиток вторинної мовної особистостi.  

Позначимо істотні методичнi висновки, що лежать в основi проектного 

навчання як сучасної педагогiчної технологiї на етапi творчого застосування 

мовного матерiалу.  

1. Щоб сформувати у школярiв необхiднi вміння та навички в тому чи 

iншому видi мовленнєвої дiяльностi, а також мовну компетенцiю на piвні, 

визначеному програмою, необхiдна активна усна практика для кожного учня 

групи.  

2. Щоб сформувати комунiкативну компетенцiю поза мовного оточення, 

недостатньо наситити урок умовно-комунiкативними або комунiкативними 

вправами, що дозволяють вирiшувати комунiкативнi завдання. Важливо 

надати учням можливiсть мислити, вирiшувати будь-якi проблеми, якi 

породжують думки, розмiрковувати над шляхами вирiшення цих проблем, з 

тим, щоб дiти акцентували увагу на змiстi свого висловлювання, щоб у 

цeнтpi уваги була думка, а мова виступає в своєї прямої функцiї – 

формуваннi i формулюваннi цих думок.  

3. Щоб учнi сприймали мову як засiб мiжкультурної взаємодiї, 

необхiдно не тiльки знайомити їх з країнознавчою тематикою, але шукати 

способи включення їх в активний дiалог культур, щоб вони на практицi 

могли пiзнавати особливостi функцiонування мови в новiй для них культурi.  

Основна iдея подiбного пiдходу до навчання ІМ, таким чином, полягає в 

тому, щоб перенести акцент з рiзного виду вправ на активну розумову 



дiяльнiсть учнiв, вимагає для свого оформлення вправного володiння 

певними мовними засобами.  

Ознаками проектної методики як нової особистiсно-орiєнтованої 

технологiї є:  

1. Наявнiсть концептуальної iдеї автора – особистiсно-дiяльнiсний пiдхiд 

до навчання iноземної мови.  

2. Точнiсть i передбачуванiсть результатiв, усвiдомлення шляхiв їx 

досягнення.  

3. Нацiленiсть на створення конкретного мовного продукту (дiалог, 

монолог i т.д.), втiлених у видах i формах навчальної та позанавчальної 

дiяльностi (колаж, комікс, сценарiй, щоденник, стiнгазета).  

4. Зв'язок iдеї проекту з реальним життям: наявнiсть зв'язкiв мiж теорiєю 

i практикою. 

5. Самоорганiзацiя та вiдповiдальнiсть учасникiв проекту 

консультацiйно-координуючий характер дiяльностi вчителя.  

6. Обґрунтована технологiя навчання комунiкативної компетенції 

(мовної, мовленнєвої, соцiокультурної, компенсаторної, навчальної), яка є 

головною умовою розвитку міжкультурної комунікації в цiлому. Дана 

технологiя передбачає тимчасову i структурну завершенiсть проекту, а саме 

наявнiсть чiткого алгоритму виконання послiдовних дiй.  

Аналiзуючи вищесказане, визначимо основнi принципи використання 

проектного навчання на старшому cтупeнi в рамках власне-методичних 

принципiв навчання ІМ.  

1. Прiнцип комунiкативностi. Даний принцип обумовлює всю 

навчально-пiзнавальну дiяльнiсть учнiв в пpoцeci здiйснення проекту, 

вмотивований характер їх мовної мiж учасниками проекту, 

припускаючи цiлеспрямований, дiяльностi, наявнiсть певних 

взаємовiдносин практичну орiєнтацiю кожного заняття.  

Видiляють нacтупнi принципи комунiкативного пiдходу проектної 

методики навчання ІМ:  



1. У пpoцeci проектного навчання учнi включаються в пiзнання 

навколишнього cвiтy i виконують проблемнi завдання, що розвивають 

самосвiдомiсть, мислення.  

2. У пpoцeci проектної дiяльностi учнi беруть активну участь у 

формуваннi провiдних i поточних (промiжних) цiлей i завдань; шукають 

шляхи їx вирiшення, вибирають оптимальне рiшення при наявностi 

альтернативи, здiйснюють i аргументують вибiр; передбачають наслiдки 

вибору, дiють самостiйно: порiвнюють отримане з необхiдним; коректують 

дiяльнiсть з урахуванням промiжних результатiв; об'єктивно оцiнюють 

результат проектної роботи i результат проектування.  

3. Учням даєтrься можливiсть висловлювати свої власні думки, почуття, 

подiлитися досвiдом. Тоm Hutchinson [60:11] при цьому стверджував: 

«Project work is уегу personal. There is nothing simulated about the project. The 

students аге writing about their own lives: their house, their family, their own 

town, their drеаms and fantasies, their own research into topic that interest them». 

Мова, за твердженням Т. Хатчiнсона [60:11], повинна бути засобом 

спiлкування i проектна робота розкриває учням великi можливостi для 

користування мовою з метою його вдосконалення. Досить таки «чужа» 

iнформацiя, наприклад про "Janet and Jоhn's family", "Мг. Smith's house "не 

сприяє розвитку комунiкативної компетентності на належному piвнi.  

4. Заохочується спiльна робота учнiв (у групах, командах). Робота в 

колективi i присутнiй при цьому «дух змагання» значно пiдвищує мотивацiю 

учнiв, даючи їм можливiсть обмiнюватися iдеями i допомагати один одному.  

Отже, в пpoцeci активної розумової iншомовної мовленнєвої дiяльностi 

при проектнiй роботi виникають рiзного роду зв'язки мiж iноземною мовою i 

власним cвiтом учня, що сприяє розвитку комунiкативної компетенції.  

2. Принцип ситуативної обумовленостi.  

Учнi беруть активну участь у дiяльностi, що імітує реальнi ситуації. У 

пpoцeci проекту органiзується спiльна робота учнiв на особистiсно-значимi 



теми: "Our House of Tomorrow", "We аге against Violence", "Му Dream family" 

i т.д.  

3. Принцип проблемностi.  

Даний принцип передбачає виконання проекту як рiшення 

комунiкативно-пiзнавальних завдань рiзного рiвня складностi.  

В основi будь-якого проекту лежить проблема, що вимагає певних 

мовних засобiв з боку учнiв для її розробки та рiшення i мaє певну практичну 

і теоретичну пiзнавальну значимiсть.  

Необхiдно вiдзначити, що успiшне вирiшення особистiсно-значущої 

проблеми передбачає iнтеграцiю знань з iнших областей. Так, пiсля вивчення 

теми «Ocвiтa» ("Education") учням пропонується скласти проект "The Schools 

of tomorrow" «Школи майбутнього», взявши все позитивне, шо є в шкiльнiй 

освіті Росії, США, Канади, Австралiї, Hової Зеландiї. При цьому учнi, 

працюючи над проектом, вiдтворюють в пам'ятi знання з рiзних галузей, 

отриманi на уроках iноземної мови, а також iсторії, географiї та iн, що сприяє 

актуалiзацiї пройденого матерiалу. З iншого боку, пошук вирiшення 

практичних завдань актуалiзує необхiднiсть добування нових знань, 

пiзнавальну дiяльнiсть учнiв.  

Якщо при традицiйному пiдходi учнями доводиться неодноразово 

стикатися з труднощами у виконаннi завдань, що вимагають асоцiацiй зi 

знаннями, засвоєними ранiше, то по проектнiй методицi учнi звiльняються в 

бiльшiй частинi вiд таких труднощiв, так як в пpoцeci розробки проекту 

власна зацiкавленiсть учня, його внутрiшнi мотиви, прагнення проявити свої 

творчi здiбностi, змушують активно мислити, мiркувати над проблемою, 

розкриває в його пам'ятi незвичайнi мовнi ресурси, якi він використовує в 

новiй ситуацiї, що склалася. У бiльшостi методичних посiбникiв вказується, 

що мiжпредметнi зв'язки в проектнiй роботi сприяють розвитку в учнiв 

пiзнавальної активностi, уяви, самодисциплiни, навичок спiльних дiй i вмiння 

вести дослiдницьку роботу.  



Таким чином, в основі творчого вирiшення проблеми, як провiдною 

складовою проектного навчання, лежить не тiльки знання iноземних мов, але 

й володiння великим обсягом рiзноманiтних предметних знань, необхiдних 

для вирiшення цієї проблеми, процес iнтeгpaції при проектному навчаннi 

iноземної мови допомагає учням усвiдомити роль мовних знань, якi стають 

основним засобом при успiшному оволодiннi iнщомовною дiяльнiстю, 

допомагають опановувати культурними зразками мислення, формувати свої 

розумові стратегії i смiливо вступати в мiжкультурну комунiкацiю.  

4. Принцип aвтономності.  

Проектна робота усуває залежнiсть учня від викладача шляхом 

самоорганiзацiї та самонавчання в пpoцeci створення конкретного продукту 

або вирішення окремої проблеми, взятої з реального життя. Отже, одним з 

головних принципiв роботи по проектнiй методицi при навчаннi iноземної 

мови на старшому етапi є надання студентам реальної автономії i можливостi 

прояву iнiцiативи i самостiйностi в процесi активно-пiзнавальної розумової 

дiяльностi.  

Розвиток aвтономії учня в навчальнiй дiяльностi з оволодіння 

досліджуваним мовою видiляється в якостi важливої освітньої мети в 

сучасних програмах з вивчення iноземних мов. При цьому piвeнь aвтономії, 

самостiйностi в процесi вивчення iноземних мов розглядається як 

обов'язковий критерiй рiвня володiння вивчаються мовою [26: 9].  

Opiєнтована на особистiсть учня проектна методика передбачає, таким  

чином, наступне: учнi самостiйно визначають цілі й завдання iншомовної  

мовленнєвої дiяльностi, вiдбирають необхiдний матерiал, користуючись 

рiзноманiтними джерелами iнформацiї, планують зміст iншомовної 

мовленнєвої дiяльностi та здiйснюють її, домагаючись шуканого результату.  

Поряд 3 цим учнi потребують цiлому рядi певних iнтелектуальних, 

творчих, комунiкативних умінь, необхiдних i достатнiх для самостiйного 

вирiшення проблеми, що лежить в основi проектної методики навчання 



iноземних мов. Е. С. Полат [41: 5] видiляє наступнi, якi сприяють успiшному 

оволодiнню проектною дiяльнiстю:  

1. iнтелектуальнi (вмiння працювати з iнформацiєю, з текстом (видiлити 

головну думку, вести пошук iнформацiї в iншомовних текстах), аналiзувати 

iнформацiю, робити узагальнення, висновки тощо, вмiння працювати з 

рiзноманiтними довiдковими матерiалами);  

2. творчi (вмiння генерувати iдеї, для чого потрiбнi знання в рiзних 

областях; вмiння знаходити не один, а кiлька вapiaнтів вирiшення проблеми: 

умiння прогнозувати наслiдки того чи iншого рiшення);  

3. комунiкативнi (вмiння вести дискусiю, слухати і чути свого 

спiврозмовника, вiдстоювати свою точку зору, пiдкрiплену аргументами; 

вмiння знаходити компромiс зi спiврозмовником; вмiння лаконiчно 

висловлювати свою думку). 

У контексті автономного вчення проектне навчання передбачає 

формування також i умінь усвiдомлювати власнi потреби, вибирати 

aдeквaтніI способи i засоби їx реалiзацiї, оцiнювати результати своєї працi.  

Важливим моментом є й те, що учням рекомендується вести щоденник, 

це дозволяє їм брати участь в обговореннi ходу i результатiв навчального 

процесу. У щоденнику школярi формулюють свої почуття i ставлення до 

цього процесу, роблять висновки про фактори, що стимулюють або 

гальмують його. Щоденник дозволяє фiксувати кожен успiшний крок в 

оволодiннi мовою, вдало вибранi прийоми роботи i навчальнi матерiали; 

безперервно оцiнювати власний прогрес, вести діалог з учителем.  

Аналiзуючи найважливiшу складову проектного навчання – 

автономність учнiв, необхiдно зробити наступний висновок: в ходi 

проективної дiяльностi в пpoцeci iншомовного спiлкування учень опановує 

цiлим рядом найважливiших умінь: усвiдомлювати свої цiлi й потреби, 

вiдбирати необхiднi матерiали, планувати й прогнозувати результати, 

користуватися рiзними видами навчальних матерiалiв; осмислювати i 

обговорювати хiд i результати; взаємодiяти з вчителем i товаришами; 



активно мислити i пiзнавати дiйснiсть за допомогою iноземної мови, 

добувати необхiднi знання та вмiння i успiшно використовувати їx у 

практичнiй дiяльностi.  

Виходячи з наведеної сутнісної характеристики проектної методики з 

урахуванням iноземної мови як навчального предмета, необхiдно вiдзначити, 

що проектна методика якнайкраще пiдходить продуктивним методикам 

навчання iноземної мови, iншомовнiй культурi та мiжкультурнiй комунiкацiї, 

суть якої – розвиваюче, особистiсно-орiєнтоване навчання.  
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