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УДК 37.091.33:81'243 
 
ТАРАСЮК А. М. 
Білоцерківський національний аграрний університет  
 

COOPERATIVE LEARNING TECHNOLOGY AS A KEY 
POINT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

 
Розглядається питання навчання іноземній мові у співпраці у 

контексті вищої освіти. Наголошується, що метою технології cooperative 
learning (CL) є розвиток інтелектуальних, духовних та фізичних 
здібностей, мотивів, інтересів; формування науково-матеріалістичного 
світогляду студентів. Змістом заняття у процесі такого навчання перш за 
все є засвоєння засобів пізнання, суспільно та особисто значущих 
перетворень у навколишній дійсності, а не тільки програмні знання та 
матеріалу підручника. Методами роботи є спільна діяльність, пошук, 
діяльність викладача та студентів у співпраці.  

Ключові слова: комунікативна компетентність, технологія 
навчання у співпраці, іноземна мова. 

 
The openness of modern Ukrainian society, the expansion of business 

and cultural contacts with countries of the world community require the need 
for specialists who have a sufficient level of foreign language skills in the 
field of future professional activity. Today, when international contacts are 
intensified, higher education institutions should provide a form of 
communication for students. in a language that would help them to 
communicate professionally and share experiences internationally. Thus, the 
willingness of future professionals to engage in international professional 
interaction should be considered an important criterion for evaluating their 
professionalism, and the formation of the necessary system of knowledge and 
skills and personal qualities - indicators of their professional competence. The 
most important structural component of the professional competence of a 
future specialist is communicative competence. Communicative competence 
is a qualitative characteristic of a specialist’s personality. It contains a set of 
scientific-theoretical knowledge, practical skills in the field of professional 
communication, as well as the experience gained during the implementation 
of professional interaction and stable motivation for professional 
communication. 

The interaction that arises between the teacher and the student is 
considered as one of the most important points in the process of forming 
communicative competence. The pedagogical interaction observed in the 
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system “teacher – student” is a system of mutual influences of subjects 
involved in joint activities based on the key goals of higher education. 

Cooperative learning (collaborative learning) technology is based on a 
shared discussion of the problem, decision-making, and is one of the options 
for a person-centered approach to foreign language learning. A key principle 
of cooperative learning is to create favorable conditions in foreign language 
practical training in order to intensify joint activities in the learning process in 
a variety of training situations (Річардс та Роджерс, 2001). 

Cooperative learning (CL) has been used in pedagogical practice since 
the 1920s, but methodologists began to develop technology in detail in the 
1970s. Studies in small groups were carried out by educational institutions in 
the Netherlands, the United Kingdom, Israel, West Germany, Japan, 
Australia, Israel. 

Unlike traditional technologies of teaching a foreign language, where 
the immediate purpose of the lesson is the acquisition of knowledge, the 
formation of skills, abilities based on memorization, the purpose of CL 
technology is the development of intellectual, spiritual and physical abilities, 
motives, interests; development of scientific and materialistic outlook. The 
content of the lesson in the process of such learning is primarily the 
assimilation of the means of cognition, socially and personally meaningful 
transformations in the surrounding reality, and not just knowledge of the 
program and the textbook material. The methods of work are joint activity, 
search, teacher and student cooperation. 

The specificity of a foreign language is that students do not learn the basics 
of science, but abilities and skills, and this requires sufficient speech practice. The 
purpose of language learning is not only to acquaint students with the language 
system being taught, but above all to teach them to use language as a means of 
communication. Therefore, the whole structure of the classes and the methods 
used must correspond to the real communicative situation, and the training should 
take place in conditions of interaction of students. 

CL technology is based on the use of special methods and means to 
intensify the cognitive activity and speech interaction of students during 
clacesses, group and team activities. Scientists involved in the development of 
this problem highlight a number of positive aspects. In foreign language 
classes, higher education institutions often find that students' motivation for 
learning a language is virtually nonexistent, low performance and activity in 
groups, heterogeneous groups (some students have a sufficient level of 
foreign language, and are often lacking in classes; others are intermediate but 
quickly learn new material; but there are students who need much more time 
to understand the material, additional examples of explanation). Under these 
conditions, students' collaborative work (teaching in large and small groups) 
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is able to solve a number of problems, namely to increase the motivation to 
learn the language and the activity of students in the classroom, to improve 
the success of mastering a foreign language, to ensure the possibility of 
individualization and differentiation of learning based on students. 
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ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА 

ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СФЕРА ПОСЛУГ.РЕСТОРАН» 
 

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти комунікативного 
підходу до вивчення української мови як іноземної. Розроблена  низка 
активних форм роботи на розвиток продуктивного діалогічного і 
монологічного мовлення при вивченні теми «Сфера послуг. Ресторан»; 
пропонуються ситуативні та творчі вправи на закріплення  зазначеної 
теми.  

Ключові слова: комунікативний метод, комунікативна 
компетенція, монологічне мовлення, діалогічне мовлення, комунікативні 
вправи, творчі вправи, ситуативні вправи. 


