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Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти визначають діяльнісно-орієнтований
підхід одним з найважливіших дидактичних принципів навчання іноземних мов. Тобто, учні
вчаться на занятті діяти за допомогою мови, користуватися іноземною мовою так, як вони
робили б це за межами заняття у реальному житті. Вони мають виконувати «певні завдання у
певних умовах, специфічному оточенні та в окремій сфері діяльності, … мовленнєві завдання
виконуються у межах видів мовленнєвої діяльності, останні є складовою частиною ширшого
соціального контексту, і лише він здатен надати їм повноцінного значення» [1].
Для реалізації цього підходу німецькі методисти H. Funk, Ch. Kuhn, D. Skiba, D. SpanielWeise пропонують розробляти заняття іноземної мови за принципом зворотного планування [3].
Спочатку описується мета або вимоги, яким повинен відповідати учень, виконуючи завдання.
Якщо для його виконання передбачається активізація, розширення знань та вдосконалення
навичок, підбирається серія підготовчих вправ. Тобто, вчитель має чітко передбачити і
спланувати на кінець заняття комунікативне завдання, яке і є, власне, метою заняття, і
підібрати вправи, що готують до виконання цього завдання.
Щоправда, у сучасній методиці терміни «вправи» і «завдання» не завжди чітко
розмежовують, існує багато неточностей у визначенні цих понять. У ЗЄР завдання визначається
як «певна цілеспрямована дія, виконання якої індивід вважає необхідним з метою досягнення
певного результату у контексті проблеми, яку слід розв’язати; це є певним зобов’язанням, що
підлягає виконанню, або ж метою, яку слід досягти. Ця дефініція охоплює цілий рід дій, таких
як пересунути шафу, написати книжку, домогтися певних умов при укладанні контракту,
замовляти їжу в ресторані, … готувати класну газету для групової роботи» [1]. В.М. Плахотник
зазначає: «Аналіз наведених у Рекомендаціях прикладів завдань… показує, що для виконання
названих завдань однієї дії недостатньо: необхідний комплекс дій, який формує окремий вид
діяльності.» Він визначає навчальне завдання як «форму організації діяльності учня, що
передбачає самостійне виконання ним сукупності послідовних дій, спрямованих на досягнення
певних цілей» [2].
Німецькі автори модулю dll4 „Вправи, завдання, взаємодія“ розглядають завдання як
комунікативні навчальні цілі занять іноземної мови. У завданнях учні використовують іноземну
мову. Завдання є мовною діяльністю, яка має місце і в реальному житті, поза аудиторією,
наприклад, запитати про дорогу, розказати про книжку. Вправи ж готують до виконання
завдання, спеціально цілеспрямовано тренуючи словниковий запас, вимову, структури чи певні
навички. Вони націлені на правильне, швидке і вільне застосування вивченого у процесі
виконання завдання. Вони повинні бути тісно пов’язані зі змістом і контекстом (наприклад,
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переїзд будинку, огляд визначних пам'яток), вони мають підготувати до мовленнєвих дій, тобто
завдань (наприклад, повідомлення про останній переїзд, опис шляху до певного місця). Вправи
корисні, якщо вони чітко пов’язані з метою - завданням. Якщо ні, то вони є, можливо, марною
тратою часу.
Завдання повинні пропонувати справжні, реалістичні ситуації, що мають відношення до
життя учнів, важливі в їхньому оточенні і які мають також місце і поза аудиторією. Заняття
слід планувати так, щоб учні були у змозі врешті самостійно діяти засобами мови. І вони
повинні бути підготовлені до мовного і культурного контексту, до своєї ролі носіїв іноземної
мови. Учні повинні не просто розуміти інших, але також узгоджувати значення слів або жестів,
сперечатися, узагальнювати зміст, займати позицію, висловлювати думки чи реагувати на
думки. Цінність завдань полягає в тому, що вони готують учня до реальної комунікації, коли в
цьому виникне потреба.
Отже, діяльнісно-орієнтований підхід передбачає, що навчальна діяльність у класі
повинна бути спрямована на те, щоб дати змогу учням діяти словесно в ситуаціях автентичного
спілкування. Вправи та завдання мають заохочувати учнів до спілкування та взаємодії у
соціальному контексті. Діяльнісно-орієнтовані заняття створюють простір, в якому учні
відчувають себе лінгвістичними соціальними агентами.
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Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається з системи загальних і
професійних знань, тобто опанування фахівцем професійного мовлення —галузевої фразеології
та термінології, що допоможе у подальшій професійній діяльності. Для вільного володіння
усною та писемною формами професійного спілкування студенти повинні мати чималий
активний лексичний запас фахової термінології, бо мовленнєва специфіка даного стилю
спілкування визначається насамперед великою кількістю термінів, що активно обслуговують
сферу професійно-виробничої діяльності.
Зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами і народами з різними мовами
та культурними традиціями спричинила потребу у фахівцях різних галузей, які б активно
володіли хоча б однією з поширених у світі мов, ефективно послуговувалися нею для обміну
інформацією, встановлення професійних контактів, досягнення порозуміння в діалозі культур. З
розвитком наукового прогресу зростає потік інформації, стрімко змінюється і сфера
ветеринарної медицини.
12

