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6. Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

для 1-4 класів з українською мовою навчання [Електронний ресурс]. – Режим 
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МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

 

У сучасному світі питання освіти постає дуже гостро. Оскільки 

кожна держава воліє мати у себе висококваліфікованих фахівців. Світ 

дуже швидко розвивається ,зникли бар’єри між державами і мовами. 

Кожна освітчена людина для того щоб бути компетентним 

спеціалістом повинна знати декілька мов ,а оскільки на даний час 

англійська мова стоїть на вершині міжнародного спілкування ,вона 

повинна бути основним або додатковим показником у всіх сферах 

навчання. 

У свій час проблемами навчання займалися такі вчені як: В. 

Брокбенк, Д. Парсон, Дж. Грехем, Е. Денісон, П. Дракер, С. Аржиріс, В. 

Савченко, В. Куценко, Д. Богиня, І. Бондар, Л. Антошкіна, О. Грішнова. 

Атакож ми бачимо що проблеми освіти у своїх працях аналізували 

такі вчені як: В.П. Андрущенка, І.А. Зязюна, К.В. Корсака, В.Г. Кременя, 

В.М. Литвина, В.І. Лугового, М.І. Михальченка та інших. 

На даний час ми бачимо ,що система навчання іноземних мов яка 

склалося у ХХ уже не може підходити під стандарти сучасної 

освіти,оскільки потреби студентів у різних сферах навчання стають все 

більші. 

У багатьох освітніх закладах країни випробовують нові методи 

викладання цього предмету і вносять все нові методи і розробки для 

вдосконалення навчання іноземної мови. Під плином часу мова постійно 

змінюється . Основним чинником впливу на те ,як мова постійно 

поповнює свій лексичний запас є розвиток технологій ,модернізації 

обладнання. 

У Національній доктрині розвитку освіти йдеться про те, що 

пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є: 

- особистісна орієнтація освіти; 
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- формування національних і загальнолюдських цінностей; постійне 

підвищення якості освіти, 

- оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного 

процесу; 

- запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; 

- інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового 

освітніх просторів» [1]. 

Навчальний процес формується як максимально наближений до 

реального процесу сучасного спілкування , Розширення мовних кордонів 

зумовлює потребу у висококваліфікованих, комунікабельних 

спеціалістах, особливо це спостерігається у військових закладах освіти. 

Оскільки відбувається обмін досвідом та участь у міжнародних 

миротворчих операціях для яких основним з важливих факторів є знання 

саме англійської мови як засіб комунікативного спілкування. Для цього у 

військових навчальних закладах впроваджують різноманітні курси для 

яких необхідно інноваційні методи навчання іноземної мови [2]. 

Для досягнення найвищого результату військовослужбовців 

створюються спеціальні умови, які допомагають як найкраще оволодіти 

англійською мовою. Для цього створюють і моделюють різні ситуації які 

б могли статися у бою на чужині. На зайняті з іноземної мови 

використовуються також групові види навчання ,а також роботу у парах. 

Такий спосіб навчання є дійсно ефективним. Також для удосконалення 

комунікації для військовослужбовців проводять відео та аудіо уроки на 

яких вони можуть почути мову від людей для яких вона є рідною,також 

отримати актуальну інформацію для них ,те що стосується їхньої галузі 

навчання та роботи. Але лише цього недостатньо, оскільки мова повинна 

вивчатися і ґрунтуватися на чотирьох етапах:читання слухання ,письмо 

та говоріння.  

Також військовослужбовці вивчають не лише специфіку військової 

термінологій,але й правильність написання військових листів для 

передання інформації. Тому необхідність вивчення мови полягає і у 

граматичному вираження. Для цього вони вивчають різні граматичні 

правила,щоб правильно сформулювати свою думку на письмі та 

передати достовірну та правдиву інформацію. 

Для удосконалення мови військовослужбовець повинен читати 

різноманітну літературу,яка відноситься безпосередньо до їхньої 

тематики і світогляд. 

Отже, для досягнення найвищих результатів на сьогоднішній час 

потрібно розробити нові методи викладання і подавання матеріалу які 

будуть трансформовані до сучасного світу,і допомагати студентам у всіх 

їх починаннях. 

Мова – душа народу, його духовна сутність. Значення її дозволяє 

людині піднятися вище у своєму розвитку. Мова – не тільки засіб 
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спілкування. Це етнічна категорія, що притаманна кожному народові. 

Отож з цього випливає ,що для вивчення іноземної мови потрібно також 

пізнати культуру ,традиції та звичаї народу. І тільки тоді людина може 

сказати ,що вона володіє іноземною мовою. 

 

Список використаних джерел: 
1. Вінтюк Ю.В.Д митри шин О.Р.Вивчення можливості інтенсифікації 

учбового процесу шляхом дослідження мотивації до навчання у студентів 

ВУЗу// Філос пошуки.-1998.с.360-361. 

2. Висоцька О.Л.Важливість психологічної категорії мотивації для 

мультилінгвалізму в Європі//Міжкультурні комунікації :діалог та співпраця .-

Сімфкрополь 2003.-с.215-220. 

 

 

 

  


