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МЕТОД КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ УЧНІВ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
 

В статті розглядаються особливості використання методу комунікативних завдань на уроках німецької мови 

з метою розвитку комунікативної компетенції учнів в процесі вивчення іноземної мови. Представленні погляди 

на питання «мовної та мовленнєвої компетенції» вітчизняних та зарубіжних вчених та розглянуті сучасні 

підходи до розвитку мовленнєвої компетенції в процесі вивчення іноземної мови. Розглянуто актуальність 

розвитку іншомовної комунікативної компетенції. За результатами аналізу теоретичної бази методу 

комунікативних завдань було надано визначення даного поняття. Визначено, що метод комунікативних 

завдань – це технологія дидактичного підходу, основною метою якої є розвиток комунікативної компетенції в 

процесі вивчення іноземної мови та наближення навчального контексту до умов реального спілкування. На 

прикладі комунікативної ситуації  розглянуті критерії визначення подібного завдання. Було визначено різницю 

між поняттями «вправа» та «завдання». 
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1.Вступні зауваження.  
1.1. Науково-теоретичні дослідження з 

загальної практики викладання іноземних мов 

представлені у фундаментальних працях 

педагогів та психологів, таких як І. Бім, Н. 

Бориско, Н. Гез, Є. Пасов, Л. Щерба та ін. [1; 

2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11]. 

Система освіти в наш час потребує певних 

інновацій, тому що освіченість ще не означає 

високу ступінь підготовленості шкільної 

системи [7, 213]. Як відомо, найвищою 

цінністю суспільства є людина, яка в умовах 

реформування освітньої системи потребує 

створення нових сучасних умов для 

сприйняття навколишньої дійсності та 

подальшого креативного розвитку. Здатність 

до самопізнання та саморозвитку, вміння 

застосовувати навички критичного мислення 

та креативність як найвища здатність 

людського мислення забезпечують виток 

нових методів та структур формування 

іншомовної компетенції учнів старшої школи.  

1.2.  Формування комунікативної компе-

тентності є першочерговою метою вивчення 

іноземної мови у школі. Застосування 

комунікативного підходу сприяє формуванню 

в учнів іншомовних мовленнєвих компе-

тентностей в усіх видах мовленнєвої 

діяльності. У навчальному процесі використо-

вуються різні методи та прийоми опанування 

уміннями, необхідними для набуття комуні-

кативної компетентності у сфері ситуативного 

спілкування іноземною мовою. Поняттю 

мовної та мовленнєвої компетенції присвячена 

велика кількість робіт як українських, так і 

закордонних авторів, хоча одностайності в 

поглядах і вичерпної характеристики поняття 

немає, що, власне, й спонукає до чергового 

аналізу термінів [5; 6; 7; 11; 14; 17; 18; 21; 22].  

Термін «мовної компетенції» було уведено 

Н. Хомським, який визначав це поняття як 

знання мови у противагу мовному 

використанню [9, 21]. На його думку, мовна 

компетенція носія мови складається з суми 

усіх знань про мову, яка й виступає підґрунтям 

граматики. Одже, мова протиставляється її 

вживанню, оскільки мовне використання, на 

думку Н. Хомського, є досить спотвореним 

відображенням мовної компетенції через 

неможливість всеохоплюючого опису [9]. У 

противагу Н. Хомському, вчені висувають 

поняття мовленнєвої компетенції. Дослідник 

Д. Хаймс підкреслював, що компетенція 

включає не лише володіння граматикою та 

словником, а й знання умов, ситуацій, в яких 

відбувається мовленнєвий акт [14, 14]. Д. 

Хаймс припускає, що поняття комунікативної 

чи мовленнєвої компетенції залежить від 
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визначення двох аспектів: інтуїтивного знання 

мови та здатності її використовувати; а також 

охоплює такі параметри – граматична 

правильність, реалізованість, придатність [14, 

35]. Підтримуючи думку Д. Хаймса, вважаємо, 

що для розвитку мовленнєвої компетенції 

індивіда необхідно враховувати наявність 

мовця-слухача в реальному мовному 

колективі, який використовує мову в 

ситуативно обумовленому контексті.  

У більш загальних термінах, ми можемо 

говорити про комунікативне вивчення мови, як 

про таке, що розглядає навчання як 

мовленнєву компетенцію, яка є його основною 

метою. Такий метод навчання іноземної мови 

відрізняється від більш традиційних підходів, 

у яких акцентується увага на вивченні мовної 

компетенції у навчанні іноземної мови [15]. 

Метою дослідження є виявлення 

особливостей методу комунікативних завдань 

(Aufgabenbasiertes Lernen) на заняттях з 

німецької мови та виділення їх критеріїв 

формування.  

1.3. Питання про вибір ефективної 

методики формування мовленнєвої 

компетенції учнів в говорінні на уроках 

німецької мови постає на першому місці, 

оскільки в сучасному світі комунікативний 

підхід до вивчення іноземної мови є 

актуальним та життєво необхідним. З огляду 

на мету нашої статті необхідно надати 

роз’яснення щодо поняття методу 

комунікативних завдань, технології, що може 

бути використана на заняттях з іноземної 

мови, зокрема, німецької.  Особливістю даного 

методу є організація спілкування, 

спрямованого на вирішення практичних задач, 

з якими учні зустрічаються в реальному житті. 

Даний метод активно розглядається вченими 

та до сьогодні є актуальним питанням дискусій 

багатьох методистів. Останні десятиліття вчені 

дискутують над питанням чи є метод 

комунікативно орієнтовних завдань новим у 

сучасній методиці навчання іноземним мовам, 

чи є єдині критерії складання подібних 

завдань, чи є різниця між поняттями 

«завдання» та «вправа»  [12; 13; 16; 23]. 

Погоджуємось з Ф. Кліпель, який вважає, 

що комунікативні завдання є технологією 

дидактичного підходу, який був розроблений у 

80-х рр. під  впливом комунікативного 

навчання в засвоєнні дорослими іноземної 

мови [16]. Початком розвитку досліджуваного 

методу стала невідповідність між вправами, які 

були запропоновані учням в межах класу, і 

проблемами у використання іноземної мови, з 

якими вони зіткнулися за межами класної 

кімнати [12]. Важливий внесок в цьому 

контексті зробили такі німецькі дослідники  як 

Р. Елліс, Д. Нунан, П. Скехан [13; 19; 20]. 

Значний вплив на погляди П. Шехана з 

приводу методу комунікативних завдань 

зробили праці американського вченого-

методиста Д. Вілліса, роботи якого містять 

систематичний підхід до інтеграції різних 

типів завдань в класі [23]. Проаналізувавши 

точки зору обох вчених, доходимо висновку, 

що типи завдань та їх функції цих двох авторів 

відрізняються.  

При вивченні питання методу 

комунікативних завдань треба приділити увагу 

різниці між двома термінами: «вправа» та 

«завдання». Погоджуємось з вченим К. 

Крамером, що за допомогою вправ 

відбувається систематичне повторення 

окремих граматичних конструкцій, лексичних 

виразів і т.ін.. Здавалось би, що комунікативні 

вміння учнів повинні зростати, але цього не 

відбувається, оскільки увагу звернуто лише на 

форму, а не на зміст, контекст.  

2. Результати дослідження. 
2.1. З огляду на те, що метод комуні-

кативних завдань визначаємо як інструмент 

розвитку комунікативної компетенції у 

вивченні німецької мови, який здатний 

вплинути на еволюцію якості володіння мовою 

в певній комунікативній ситуації.  

В результаті аналізу різних видів завдань та 

вправ в підручниках з німецької мови 

доходимо висновку, що не всі джерела мають 

комунікативні завдання, а навпаки, вправи, які 

ставлять на меті систематичне повторювання 

певних лексичних чи граматичних 

конструкцій. Слідом за Дж. Віллісом визна-

чаємо критерії формування комунікативно 

орієнтованого завдання у вигляді питань:  

1. Чи здатне завдання зацікавити учнів? 

2. Чи звернута увага головним чином на 

контекст завдання? 

3. Чи є мета або результат його 

виконання? 

4. Чи визначається успіх з точки зору 

результатів? 

5. Чи в пріоритеті завершеність 

виконання завдання? 

6. Чи має завдання відношення до 

реального сучасного життя? [23]. 

 2.2. Отже, за допомогою запитань 

спробуємо визначити, чи є завдання 

комунікативним. Чим більш впевнено ми 
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можемо відповісти на запитання «Так» 

стосовно наведеного прикладу, тим більш 

комунікативно орієнтовним є завдання. 

Наприклад, в підручнику з німецької мови  

„Themen Aktuell 3“ видавництва Hueber 

знаходимо завдання:  

20. Stadterneuerung 

A Planen Sie in Gruppen eine Stadterneuerung. 

Notieren Sie drei Gebäude, die abgerissen werden 

sollen, drei, die renoviert oder modernisiert 

werden sollen, und zwei, die neu gebaut werden 

sollen. 

B Spielen Sie jetzt mit einer anderen Gruppe 

verschiedene Gespräche. 

Наведений приклад свідчить, що дане 

завдання напевне зацікавить учнів, оскільки 

вони мають автономію у вирішенні конкрет-

них питань розбудови міста та вибору. Якщо 

звернути увагу на друге запитання у перечні 

критеріїв збігів, то можна відповісти певніше 

«Так», ніж «Ні», оскільки в тому, про що учні 

будуть дискутувати є сенс. Учасники розмови 

повинні будуть обговорити шляхи реставрації 

міста та його інфраструктури. Завдання 

орієнтує учнів на досягнення певної мети – 

вибір окремих будівель (план розбудови та 

покращення міста – outcome), які потребують 

ремонту. Завершеність даного завдання є 

принципіальним. А головне, завдання набли-

жене до умов реального життя та є актуальним 

у розв’язанні питань міського облаштування. 

Таким чином, можемо стверджувати, що наве-

дений вище приклад є зразком комунікативно 

орієнтовного завдання у вивченні німецької 

мови, оскільки завдання повністю відповідає 

критеріям формування подібного завдання.  

Наведемо приклад вправи: 

7. Was passt nicht?   

1) Wasser - Saft - Wein - Kohl 

2) Milch - Butter - Obst - Gemüse 

 Як свідчить наведений приклад, дана впра-

ва не є завданням, оскільки націлене лише на 

повторювання лексики на тему “Essen und 

Trinken”. 

3. Висновки.  
3.1. В результаті дослідження методу 

комунікативних завдань   доходимо висновку, 

що в досліджуваній технології мова виступає 

не як вправа, а як інструмент виконання 

завдання, тобто інструмент досягнення мети 

(як і в реальному спілкуванні). Ця технологія 

відображає природний процес засвоєння мови: 

спочатку ми відчуваємо потребу сказати щось, 

потім намагаємося це сказати, потім говоримо 

і намагаємося зробити свою мову краще [13]. 

Мова для нас спочатку представляється 

цілісним явищем, а потім виділяються його 

складові: лексика, граматика і ін. Мета вчителя 

- створити можливість для використання мови. 

Цього можна домогтися, тільки відійшовши 

від тотальної зосередженості на формах і 

структурах. 

3.2. Треба зауважити, що завдання має 

мотивувати до подальшого рішення проблеми 

та спонукати учнів до прийняття власних 

рішень, за які вони будуть відчувати 

відповідальність. Критерії визначення 

відповідності завдання до методу комунікатив-

них завдань допоможуть в подальшому форму-

вати власні завдання комунікативного змісту у 

вивченні німецької мови на різних етапах її 

освоєння, які відповідають актуальним вимо-

гам сьогодення. Перспективним є досліджен-

ня умов та можливостей застосування комуні-

кативної технології в сучасних українських 

школах на заняттях вивчення німецької мови.   
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Лавриненко К.А. 

МЕТОД КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В ГОВОРЕНИИ УЧАЩИХСЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются особенности использования методики комуникативно ориентированых заданий 

на уроках немецкого языка с целью развития коммуникативной компетенции учеников процессе изучения 

иностранного языка. Представлены взгляды на вопрос «языковой  и речевой компетенций» отечественных и 

зарубежных ученых и рассмотрены современные подходы к развитию коммуникативной компетенции при 

изучении иностранного языка. В результате анализа теоретической базы метода коммуникативных заданий 

было дано определение данного понятия. Определено, что коммуникативно ориентированное задание - это 

технология дидактического подхода, основной целью которой является развитие коммуникативной 

компетенции в говорении при изучении иностранного языка и приближения учебного контекста к условиям 

реального общения. На примере задания ориентированного обучения рассмотрены критерии определения 

подобного задания. Были выделены различия между понятиями «упражнение» и «задание». 

Ключевые слова: метод коммуникативных заданий, технология дидактического подхода, языковая 

компетенция, коммуникативная компетенция, немецкий язык. 

 

Lavrinenko K.O. 

COMMUNICATIVE TASK METHOD AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC 

COMPETENCE IN KNOWLEDGE OF GERMAN SPEAKERS 

The article discusses the peculiarities of the use of the task-based learning (Aufgabenorientiertes Lernen) technique in 

German language lessons to develop the communicative competence of students in the process of learning of foreign 

language. Views on the question of the "language and communicative competence" of domestic and foreign scientists are 

presented and modern approaches to the development of communicative competence in the study of foreign language are 

examined. As a result of the analysis of the theoretical basis of task-based technology, a definition of this concept was 

given. It is determined that the task of oriented learning is the technology of the didactic approach, the main goal of which 

is the development of communicative competence in the study of foreign language and to form the similarity of the learning 

context to the conditions of real communication. On the example of the communicative task, the criteria for determining 

such a task are considered. The distinctions between the concepts "exercise" and "tasks" were singled out. 

Key words: task-based learning, didactic approach technology, language competence, communicative competence, German. 


