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зі знаннями, набутими у рідній для нього культурі, і, таким чином, вчиться 

розуміти представників інших культур. 

Отже, навчання іноземним мовам має бути пристосованим до можливості 

спілкування і використання будь-якої іноземної мови як робочого інструменту, 

який використовується на кожному кроці і без якого не може функціонувати 

будь-яке  спілкування.  
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РОЛЬ НАВИЧОК ДИДАКТИЧНОГО МОВЛЕННЯ У СТРУКТУРІ 

ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Петрова О.Б., Попова Н.О. (Харків) 

У педагогіці вищої школи особливу увагу приділяють особистості 

викладача, його педагогічній майстерності, професійним і особистісним якостям, 

творчій індивідуальності.  Дослідженням зазначених проблем займалися провідні 

педагоги та психологи, зокрема, І.О. Зимняя, В.М. Фрумкина, Ш.О. Амонашвілі, 

А.М. Ксенофонтова, О.О. Леонтьєв, С.Д. Якушева та ін. [1—5]. Структура якостей 

викладача багатоаспектна і передбачає характеристики, обов’язкові для 

високопрофесійного педагога, який володіє творчим потенціалом і здатний до 

створення та передачі цінностей своєї дисципліни. Як відзначає С.Д. Якушева, 

«майстерний педагог —  це спеціаліст високої культури, який досконало володіє 

дисципліною викладання, методикою навчання та виховання, а також має 

психологічні знання» [5, с. 5].  

Особливо виділяється викладач іноземної мови, для якого крім зазначеного 

вище, специфічну роль відіграють навички дидактичного мовлення,  що становить 

вербальний засіб реалізації педагогічної взаємодії зі студентами з боку викладача. 

Дослідження мовлення викладача на заняттях у ВНЗ передбачає урахування  

таких  методичних питань, як визначення адекватного ступеню адаптивності 

мовлення викладача, засобів досягнення адаптивності, пропорції часу, 

відведеного на мовлення викладача на занятті, застосування рідної мови студентів 

у процесі навчання та співвідношення рідної і іноземної мов у мовленні на 

занятті. Адаптивність мовлення виражається в наявності таких його характерних 

рис, як занижена швидкість, часті повтори, тривалі паузи, перебільшене 

проголошення деяких слів і фраз, ретельний відбір лексики і, насамкінець, 

уживання більш простих граматичних форм. Дидактичному мовленню належить 

навчати майбутніх викладачів іноземної мови, оскільки воно певним чином 

відрізняється від природного мовлення поза навчальної ситуації і виконує як 

комунікативну, так і дидактичну функції. Викладач повинен пам’ятати, що 

дидактичне мовлення є для студентів  зразком іншомовного мовлення, засобом 

комунікації та  навчання, специфічним навчальним матеріалом, тому його 

надмірне адаптування призводить до штучності та не сприяє ефективності 

навчання. О.О. Леонтьєв відзначав, що своїми мовленнєвими вчинками на занятті 

викладач вирішує різні за характером комунікативні завдання: спонукає учнів до 
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мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки, створює умови для оптимального 

педагогічного спілкування тощо  [3, с. 25]. 

Важлива роль питань викладача, які є не тільки прийомами навчання і 

способом запитування інформації, але і засобом організації педагогічної взаємодії 

та регулювання процесу навчання, стимулювання сильних студентів до вирішення 

комунікативного завдання та підказування інформації більш слабким. У процесі 

педагогічного спілкування викладач повинен використовувати різні 

комунікативні типи питань, які допомагають побудувати взаємодію. Дидактичне 

мовлення викладача зіставляється із мовленням студентів, слугує показником 

рівня сформованості іншомовних навичок і вмінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Пєшкова О.Г. (Харків) 

Поняття дистанційного навчання в Харківському національному 

університеті наразі набуває все більш важливого значення. Ряд факультетів 

університету вже почали використання технологій дистанційного навчання в 

навчальному процесі. Дистанційне навчання в університеті реалізується через 

Центр електронного навчання, який станом на 4 березня 2013 року здійснив 

навчання шести потоків викладачів різних кафедр, яке мало на меті ознайомити їх 

із основами роботи з системою Moodle, за допомогою якої створюється програма 

навчальної дисципліни для дистанційного навчання та здійснюється сам процес 

навчання.  

Навчальний процес в системі електронного (дистанційного) навчання в 

Університеті організовується на підставі навчальних планів, які розроблені на 

основі стандартів вищої освіти, за умови виконання вимог до всіх елементів 

технологій дистанційного навчання.  

Навчальний процес із використанням дистанційних технологій навчання 

ґрунтується на проведенні дистанційних навчальних занять у режимі "on-lіne" 

й/або "off-lіne". Навчальний процес здійснюється в таких формах, як навчальні 

заняття, виконання індивідуальних завдань (курсові, реферати, розрахункові 

завдання тощо), практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами 

навчальних занять є самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного 

курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне 

заняття. Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів 
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