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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ У 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

У статті розглядаються переваги та недоліки сучасних і традиційних методів викладання іноземних мов. 

Розкривається зміст і основні принципи затребуваних в даний час методик - комунікативну і граматико-

компетентну, їх переваги та недоліки. Встановлено, що всі методи знаходяться в безпосередній залежності від 

соціального замовлення суспільства, яке впливає на мету і зміст навчання іноземної мови. Тому в даний час все 

більшу популярність завойовує комунікативний підхід. Це пояснюється в першу чергу тим, що з глобальними 

змінами в геополітиці, універсалізацією всесвітньої економіки а так же, розвитком комунікації. Кожен з цих 

факторів визначають важливість пошуку такого методу навчання іноземним мовам, який би найбільш чітко 

відповідав запитам сучасного інформаційного (постіндустріального) суспільства. впливає на мету і зміст навчання 

іноземної мови.  

 

Ключові слова: сучасні методи навчання, комунікативний метод, граматико-компетентний метод, 

комунікативний підхід, мовне середовище. 

 

Постановка проблеми. Процес 

дослідження та використання традиційних та 

сучасних методик, цілісне використання 

методу індукції , комунікативний підхід до 

вивчення іноземних мов. Потужний внесок у 

розробку даної теоретичної проблематики 

було здійснено в рамках сучасної педагогічної 

науки.  

Стан дослідження. Йдеться, зокрема, про 

методологічне значення концепцій розвитку 

методів навчання іноземним мовам всесвітньо 

відомих педагогів. В. Ратіхія, Я. Коменський 

та інших, які не тільки розвинули, але й 

суттєво оновили традиційні педагогічні 

уявлення в цій галузі. Тому не буде 

перебільшенням сказати, що сьогодні без 

врахування та аналітичного розгляду їх 

наукового внеску не може обійтись жодна 

серйозна праця з методології викладання 

іноземних мов. Саме тому, метою статті є 

подальша теоретична розробка сутності саме 

методів комунікації та граматичної 

компетенції, з'ясування переваг та недоліків 

даних методів.  

Виклад основного матеріалу. Протягом 

декількох століть у викладанні англійської 

мови сформувалося кілька підходів. Питання 

про те, який підхід є найкращим і актуальним 

в сучасних умовах є предметом численних 

дискусій в науково-педагогічному середовищі. 

Поява методики викладання іноземних мов 

сягає корінням в пізніше Середньовіччя і 

пов'язане з виникненням класичної сучасної 

шкільної системи. Першими розробниками 

підходів до навчання іноземним мовам були 

німецький педагог Вольфганг Ратіхія (1571-

1635) і видатний чеський педагог, 

основоположник сучасної шкільної системи, 

Ян Амос Коменський (1592 - 1670). Перший 

приділяв велику увагу перекладу іноземних 

текстів, при цьому висуваючи ідею 

смислового аналізу тексту після прочитання. 

Вивчення граматичного матеріалу 

здійснювалося за допомогою роботи з текстом 

і зіставлялося з граматикою рідної мови. 

Коменський же висував ідею наочності, при 

якій слово іноземною мовою повинно було 

асоціюватися з предметом. Даний підхід 
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пропонував починати вивчення мови від 

простих форм до більш складним. Надалі 

протягом кількох століть в ході становлення і 

розвитку викладання вироблялися і інші 

підходи. Зупинятися докладно на кожному з 

них не є доцільним. Є необхідним 

проаналізувати дві найбільш затребувані в 

даний час методики - комунікативну і 

граматико-компетентну.  

Про точну дату виникнення нового підходу 

замість попереднього методу граматичної 

компетенції говорити досить важко. Прийнято 

вважати, що нова методика з'явилася на світ в 

Європі в 70-ті-80-ті роки XX століття. 

Багатьох лінгвістів того часу не влаштовувала 

однобокість аудіолінгвального і граматико-

перекладного методу. На їхню думку, мова 

викладалася в відриві від опосередкованого 

спілкування. Навчають непогано засвоювали 

граматичні правила, досить точно переводили 

тексти і вловлювали мовну інформацію на 

слух, проте при виникненні різного роду 

ситуацій, де потрібна жива мова, були не в 

силах гнучко пристосуватися до виниклих 

труднощів [3, с. 88]. 

Що ж собою являє новий сформований 

метод? В основі своїй він передбачає зняття 

мовного бар'єру і ефективне використання 

іноземної мови в будь-який ситуації, що 

виникла з максимальною користю при 

мінімальному багажі знань. Що стосується 

розвитку навичок читання текстів основний 

упор робиться на розуміння різного типу і 

властивості (наприклад, доповіді, інтерв'ю, 

діалоги, розповіді). Крім усього іншого, 

потрібно також мати знання про особливості 

вживання мови в тій чи іншій ситуації (у 

формальній, неформальній і т.д) [1, с.190-199]. 

Навчання мови відповідно до цієї методики 

відбувається наступним чином. Перш за все, 

тут використовується метод індукції, а не 

дедукції. Тобто, викладач намагається уникати 

методичного заучування граматичних правил, 

дослівного перекладу і механічного переказу 

текстів і суворого контролю. Відбувається 

розвиток навички перефразування - учні 

намагаються різними способами висловити ті 

чи інші поняття. За задумом засновників 

даного підходу, рівень повинен підвищитися в 

результаті спілкування з іншими учасниками 

При уявній легкості і мобільності, цей 

підхід, проте ж, має багато слабких сторін і 

достатню кількість противників. Чи існують у 

нього недоліки? Безперечно. До початку 

двохтисячних років комунікативний підхід в 

нашій країні користувався великою 

популярністю внаслідок своєї новизни і 

великого впливу реклами. Але в середині 

двохтисячних років стали очевидні і істотні 

огріхи згаданої методики. 

Ще одним істотним недоліком даного 

підходу є ідея про те, що під час розмови 

студента іноземною мовою його не можна 

поправляти, інакше він ніколи не заговорить. З 

одного боку, це вірно. Якщо комунікативний 

підхід неідеальний у багатьох відношеннях, то 

виникає питання - в яких ситуаціях його 

найкраще застосувати у студентів в такому 

разі не залишається ніякого іншого вибору 

окрім отримання знань шляхом активної 

комунікації. Інші підходи в таких ситуаціях 

представляються маловживаними [4]. 

Комунікативний підхід також був би дуже 

корисний, в разі якщо студент володіє 

достатньою кількістю знань в лексиці і 

граматиці і хотів би поліпшити свій рівень або 

не допустити його зниження. Тут як-не-як 

саме спілкування може послужити хорошу 

службу. 

В інших же ситуаціях небажання чергувати 

комунікативну методику з великою 

різноманітністю накопичених раніше 

дидактичних знань може привести до великих 

і серйозних прогалин у знаннях учнів. 

Тепер розглянемо інший метод - метод 

граматичної компетенції та спробуємо його 

порівняти з комунікативним. 

Граматико-компетенційний (або граматико-

перекладний) метод йде корінням в XVIII в. 

Його виникнення пов'язане з вивченням 

«мертвих мов» - латини і давньогрецької, де 

відпрацювання розмовних навичок не була 
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потрібна. Велика увага приділялася читання і 

перекладу текстів зі словником і подальшим 

переказом. Основними представниками даного 

методу є В. Гумбольдт, Ш.Туссен, 

Д.Гамельтон, Г. Оллендорф і ін. Метою 

навчання з використанням методу вважалося 

розвиток логічного мислення через оволодіння 

структурою мови. 

Основні положення граматико-

перекладного методу: 

1. Письменна мова є основою навчання. 

2. Щоб опанувати мову необхідно: вивчити 

граматику і лексику, навчитися їх аналізувати, 

будувати речення, використовуючи дану 

лексику і граматику. Далі слід навчання 

читання та перекладу текстів, формування 

вмінь писемного та усного мовлення на основі 

зразкових текстів. 

3. Курс починався з вивчення «правил 

читання»: букв і постановки звуків за 

допомогою імітації. 

4. Після читання починався основний курс 

мови, він базувався на граматичному принципі 

розташування матеріалу, основний спосіб 

розкриття граматичних форм - переклад, слова 

і граматичні правила заучували напам'ять, 

особливу увагу на уроці приділялася 

правильності мови, сам урок, як правило 

проводився на рідній мові на ньому 

будувалося пояснення нового матеріалу і 

проводилися мовні порівняння. В основі 

навчання граматиці найчастіше 

використовувався дедуктивний шлях. 

Викладач записував правило на дошці, 

пояснюючи кожен приклад з цього правила, 

потім учні переписували правило і приклади в 

свої зошити. Рідше використовувався 

індуктивний шлях, коли викладач пропонував 

свої приклади і спільно з учнями виводив 

правило. Для закріплення граматичного 

правила використовувалася велика кількість 

вправ для більш міцного запам'ятовування 

матеріалу. Введення нової лексики 

відбувалося за допомогою пояснення 

викладачем орфографічного значення слова і 

особливості його вимови, все нові слова також 

записувалися учням в зошит з перекладом на 

рідну мову [5, с. 398]. 

Серед багатьох викладачів (в тому числі і 

молодих) ця методика досі користується 

популярністю. Навіть в сучасних російських 

мовних вузах кращим є саме такий метод. У 

радянській і сучасній навчальній літературі 

одними з яскравих представників 

граматичного методу є Н.А. Бонк і Ю.Б. 

Голіцинський, що випустили в середині 

шістдесятих років XX століття свої знамениті 

підручники з граматики. Ці видання 

витримали найзапекліші нападки на свою 

адресу і залишаються актуальними до цих пір. 

За ним вчилися багато поколінь людей і 

продовжують вчитися до сих пір. 

Але в середині XX століття даний метод 

піддався критиці з боку не тільки радикальних, 

але і помірних реформаторів в області 

методики. Головним об'єктом критики була 

наявність величезного мовного бар'єру при 

хорошому знанні граматичної структури і 

великому словниковому запасі. Люди не 

могли з легкістю пояснюватися іноземною 

мовою. Багато скаржилися на погане 

сприйняття швидкого мовлення. У методичної 

середовищі утвердилася думка, що даний 

метод не є єдино вірним. Потрібні були 

пошуки іншого підходу, за допомогою якого 

студенти змогли б вільно володіти швидкої 

промовою і легко сприймати її на слух, а не 

ставати філологами [2, с. 45-48]. 

Висновки. Враховуючи вищесказане, 

складно стверджувати зі стовідсотковою 

впевненістю, яка з двох методик є найкращою. 

Найоптимальнішим варіантом є поєднання 

обох підходів в залежності від ситуації, що 

склалася. Наприклад, на початкових рівнях, 

коли студенти погано володіють мовою, 

сформувати базу навряд чи вдасться шляхом 

комунікативної методики. Потрібно більше 

використання рідної мови при поясненні 

правил і формуванні лексичної бази. 

Іншомовну мову можна було б вводити 

поступово в міру ускладнення курсу і 

наявності прогресу в учнів. По-друге, набагато 
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простіше володіти чужою мовою, маючи чітке 

уявлення про причинно-наслідкові зв'язки, так 

як в такому випадку, знання починають 

носити дуже стійкий характер. Ну і, врешті-

решт, кожна навчальна група по-своєму 

унікальна і має свої характерні тільки для неї 

особливості. Там, де студенти відчувають 

сильний мовний бар'єр необхідно більше 

використовувати комунікативний підхід. 

Якщо ж учасники навчального колективу 

мають слабо сформовану базу, але при цьому 

не має проблем зі спілкуванням іноземною 

мовою - тут необхідно більше зосередитися на 

виконанні вправ з перекладами текстів та 

зазначенням на допущені помилки, щоб 

згодом навчити студентів говорити правильно. 

Також дуже важливо враховувати особливості 

характеру і мислення учнів при виборі 

правильного підходу. 

Саме грамотне чергування традиційного 

(граматичного) і інноваційного 

(комунікативного) підходів є ключем до 

успішного викладання. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В статье рассматриваются преимущества и недостатки современных и традиционных методов преподавания 

иностранных языков. Раскрывается содержание и основные принципы востребованных в настоящее время 

методик - коммуникативную и грамматико-компетентную, их преимущества и недостатки. Установлено, что все 

методы находятся в непосредственной зависимости от социального заказа общества, которое влияет на цель и 

содержание обучения иностранному языку. Поэтому в настоящее время все большую популярность завоёвывает 

коммуникативный подход. Это объясняется  в первую очередь тем, что с глобальными изменениями в геополитике, 

универсализацией всемирной экономики а так же, развитием коммуникации. Каждый из этих факторов 

определяют важность поиска такого метода обучения иностранным языкам, который бы наиболее четко отвечал 

запросам современного информационного (постиндустриального) общества. воздействующим на цель и 

содержание обучения иностранному языку.  

Ключевые слова: современные методы обучения, коммуникативный метод, грамматико-компетентный метод, 

коммуникативный подход, языковая среда. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MODERN AND TRADITIONAL METHODS OF TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES 

The article examines the advantages and disadvantages of modern and traditional methods of teaching foreign languages. 

The content and main principles of the currently required techniques - communicative and grammatical-competent, their 

advantages and disadvantages are revealed. It is established that all methods are directly dependent on the social order of 

society, which affects the purpose and content of teaching a foreign language. Therefore, nowadays the communicative 

approach is gaining in popularity. This is due primarily to the fact that with global changes in geopolitics, the 

universalization of the global economy and the development of communication. Each of these factors determines the 

importance of searching for a method of teaching foreign languages that would most clearly meet the needs of the modern 

information (post-industrial) society. Influencing the purpose and content of teaching a foreign language.  

Key words: modern methods of teaching, communicative method, grammatical-competent method, communicative approach, 

language environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


