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ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Застосування когнітивно-комунікативного підходу у вивченні іноземної 

мови набуває все більшої популярності. Завдяки цьому методу навчальний 

процес не втрачає інтенсивності, що є важливим за умов все більшої 

направленості на самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу 

[1;2]. 

Під комунікативно-когнітивним підходом розуміють таку організацію 

навчального процесу, основу якого складає комунікативна взаємодія студентів, 

яка забезпечує участь кожного з них як об’єкта та суб’єкта пізнавальної 

діяльності. Студенти вчяться застосовувати набуті знання у безпосередній 

комунікації однин з одним. Отже, цей метод покликаний зробити комунікативну 

методику більш динамічною та продуктивною [3;4]. 

Найвагомішими принципами застосування когнітивно-комунікативного 

підходу у вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах є: принцип 

функціональності, інтегративної мовленнєвої діяльності, автентичності, 

системності та доступності навчального матеріалу, принцип роботи в групах, а 

також принцип єдності навчання, виховання та розвитку [5]. 

Провідним фактором реалізації когнітивно-комунікативної методики є 

виконання різнорівневих вправ, успішний результат яких пов'язаний з 

пізнавальною активністю.  

Наведемо приклади відповідних типів вправ застосування когнітивно-

комунікативної методики: 

Когнітивно-діяльнісні. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення та розвиток умінь 

логічного викладення думки. 

Інструкція: студенти читають вислови відомих людей про дружбу. Після 

цього кожен висловлює свою думку, що означає бути хорошим другом. 

Когнітивно пошукові. 

Мета: формування фонетичної компетентності студентів. 

Інструкція: студенти дивляться відео «Джоджо у пошуках щастя». Після 

цього студенти читають речення та ставлять їх у правильному порядку. 

Когнітивно-творчі. 

Мета: формування мовленнєвих навичок письма та розвиток креативного 

мислення студентів. 

Інструкція: Студенти слухають звуки будильника, дощу, морського 

прибою. Прослухавши аудіо, студенти пишуть коротку розповідь до кожного 

звуку.  

Отже, виклики нової реальності ставлять за мету дослідити застосування 

когнітивно-комунікативного підходу у вивченні іноземної мови. Цей підхід 

сприяє кращому розвитку мовленнєвих навичок, підвищує мотивацію та 

розвиває креативне мислення студентів. 
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