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 Першу сходинку в рейтингу популярності методик активно утримує 

комунікативний підхід, який, як випливає з його назви, спрямований на практику 

спілкування.  Ця методика відмінно "працює" в Європі і США. 

 Комунікативна методика, як видно вже з її назви, спрямована саме на 

можливість спілкування. З 4-х "китів", на яких тримається будь-який мовний 

тренінг (читання, письмо, говоріння і сприйняття мови на слух) підвищена увага 

приділяється саме двом останнім. Усне мовлення будь-якої грамотної людини 

досить сильно відрізняється від письмового. 

 Однак помилкою було б думати, що комунікативний метод призначений тільки 

для легкої світської бесіди. Ті, хто хоче стати професіоналом в конкретній області, 

регулярно читають публікації зі своєї тематики в іноземних виданнях. Володіючи 

великим словниковим запасом, вони легко орієнтуються в тексті, але підтримати 

бесіду з іноземним колегою на ту ж тему їм коштує колосальних зусиль. 

Комунікативний метод призваний, в першу чергу, зняти страх перед спілкуванням. 

Людина, озброєна стандартним набором граматичних конструкцій і словниковим 

запасом в 600-1000 слів, легко знайде спільну мову в незнайомій країні. Однак є й 

зворотний бік медалі: клішованість фраз і не багатий лексикон. Додайте до цього 

масу граматичних помилок, і ви зрозумієте, що єдиний спосіб не уславитися, 

скажімо, так, нерозумним співрозмовником - підвищена увага до партнерів, знання 

етикету і постійне бажання вдосконалюватися. 

Комунікативна методика передбачає максимальне занурення студента в мовний 

процес, що досягається за допомогою зведення апеляції учня до рідної мови до 

мінімуму. Основна мета цієї методики - навчити студента спочатку вільно 

говорити на мові, а потім думати на ній. Важливо й те, що механічні 

відтворювальні вправи теж відсутні: їх місце займають ігрові ситуації, робота з 

партнером, завдання на пошук помилок, порівняння та співставлення, що 

підключають не тільки пам'ять, а й логіку, вміння мислити аналітично і образно. 

Часто в підручниках наводяться витяги з англо-англійського словника. Саме 

англо-англійського, а не англо-українського. Весь комплекс прийомів допомагає 

створити англомовне середовище, в якому повинні "функціонувати" студенти: 

читати, спілкуватися, висловлювати свої думки, робити висновки. 

Всі без винятку комунікативні методики націлені на розвиток чотирьох мовних 

навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. При цьому великий акцент 

робиться на використанні аудіо-, відео- та інтерактивних ресурсів. 

Завдяки різноманітності методичних прийомів, в числі яких одне з провідних 

місць займають мовні технології, комунікативні курси сприяють формуванню 

навичок, необхідних людині в сучасному діловому житті (вміння робити доповідь, 

проводити презентації, вести переписку і т.д.). 


