
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Особливо очевидною стає необхідність удосконалення викладання англійської мо
ви, яка набула риси мови міжнародного спілкування ще на початку ХХ століття. Вузів
ський предмет «Іноземна мова» з навчального на наших очах перетворився на базовий 
елемент сучасної системи освіти, у засіб досягнення професійної реалізації особистос
ті, особливо для випускника вузу нефілологічного профілю. 

Зміна освітньої парадигми, розвиток нової педагогіки, нових педагогічних техноло
гій відбувається за умови орієнтації на розвиток нового типу освіти - інноваційного. 

Головна мета інноваційної освіти полягає у розвитку особистісного потенціалу сту
дента, в адаптації освітнього процесу до запитів і потреб особистості, в орієнтації на
вчання на забезпечення можливостей їі саморозкриття. 

Відомо, що підхід до навчання - це реалізація ведучої, домінуючої ідеї навчання на 
практиці у вигляді певної стратегії і .;за допомогою того чи іншого методу навчання [1]. 
Очевидно, що адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості можлива 
при реалізації особистісна-орієнтованого підходу до навчання, у тому числі у вузі не
філологічного профілю. 

Даний підхід має такі особливості: урахування вікових особливостей, інтересів, мо
жливостей, потреб студентів; опора на принципи диференціації та індивідуалізації на
вчання; постановка особи, яка навчається у ситуації вибору; використання навчального 
матеріалу, фор~ роботи, у тому числі при різнорівнева~ навчанні, що. з~чає студен
та до процесу цшепокладання, визначення того, якого ршня навченосТІ слщ досягти на 

певному етапі; урахування професійних прагнень студентів; формулювання вимог до 
рівня підготовленості студентів до розвитку інтегративної, комунікативної мети на
вчання, при якій діяльнісна складова домінує над знанієвою і вкрай актуально їх осо
бистісний розвиток, у тому числі в результаті опанування нині ключовими компетен
ціями, які виділені [2]. 

Всупереч тр~иційно іс_нуючі~ думці, що іноземна мова краще дається в ході ії ви
вчення в довузшський перюд, сшд зазначити, що все не так однозначно. 

Протягом багатьох років вітчизняні та зарубіжні методисти вели діалог у своїх ро
ботах про велике значення логічного мислення дорослих, про деякі інші особливості, 
які пов' язані з їхнім життєвим досвідом. 

Наприклад, ще Карл Нейз кілька десятиліть тому, проводячи порівняльну характе
ристику здібностей до вивчення іноземних мов дітей і дорослих, вказував: «Дорослі 
мають здатність до логічного мислення і міркувань у значно більшому ступені, ніж 
діти. Діти не люблять багато заучувати ... їх розум, насамперед, вимагає швидких успі
хів» [3]. Він надає велике значення зрілості розуму дорослих учнів, їхньому життєвому 
досвіду і тій обставині, в якій дорослий береться за навчання добровільно. Він підкре
слює необхідність враховувати життєвий досвід студента, що підвищує його вимоги до 
всього процесу навчання. Дитина зобов'язана ходити до школу ... І якщо постановка 
справи цікава і правильна з точки зору завдань освіти, тоді результати у дорослих поз
начаться набагато швидше, ніж у дітей [3]. 

Процес сприйняття знань у дорослих інший, ніж у дітей. У них зрілість розуму, 
життєвий досвід, сила волі, наполегливість, здатність міркувати, уміння правильно ро
збиратися в практичних питаннях, до того ж вони володіють мовними навичками ... 
У дитини є певні переваги у сприйнятті знань. Щодо іноземної мови встановлено, що 
ці переваги полягають у гнучкості голосу, у здатності чуйно уловлювати на слух іно
земну мову і у природній схильності до наслідування. У юнака і у дорослого деякі з 
перерахованих властивостей значно слабкіші, однак це компенсується організованим 
запам'ятовуванням і значно більшою здатністю до вольового зусилля . 

Позитивний вплив іншомовних компетенцій у студентів, на відміну від школярів, 
наприклад, полягає у тому, що дорослі учні, як правило, серйозніше ставляться до на
вчання. Вони усвідомлюють, що їм доведеться стикатися з іноземними мовами на 
практиці, наприклад, в процесі роботи при читанні і складанні іншомовних докумен
тів, під час подорожей, при спілкуванні з зарубіжними партнерами. 
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Дорослий учень, як зазначено вище, має здатність до вольового зусилля, і це якість 
допомагає йому долати труднощі, а процес навчання іноземним мовам по своїй суті 
трудомісткий, що займає значний період часу. Учні особливо на початку навчання у 
школі, або в дошкільний період, як відомо, чекають легких, швидких успіхів, але, зітк
нувшись з реальністю, часто, виявляються нетерплячими в силу своїх вікових особли
востей, втрачають внутрішні мотиви до вивчення іноземної мови. 

Робота викладача вузу, на відміну від шкільного вчителя, частково полегшується 
більш розвиненим мисленням дорослих, які навчаються, здатністю зіставляти і осмис
лювати, у тому числі мовні явища. Однак, особливості організації навчання іноземної 
мови у вузі нефілологічного профілю, найчастіше, зводять до «нуля» зусилля виклада
чів і сrудентів. Відомо, що в наші дні картина просто гнітюча- з одного боку, зроста
ючи потреби суспільства вимагають якісного володіння мовами фахівцями немовних 
спеціальностей, а з іншого - умови навчання (обмежена кількість аудиторних занять, 
проблеми з організацією самостійної праці сrудентів, у тому числі через недостатньо 
уваги до даних проблем з боку методичної науки) залишають бажати кращого. 

Викладачеві необхідно в умовах такого вузу особливо наполегливо шукати шляхи 
ущільнення при вивt.Jенні матеріалу, способи відбору необхідного і достатнього лекси
ко-граматичного мінімуму, активізації діяльності всіх студентів. Необхідний більш 
ретельний підхід до відбору навчального матеріалу та методів викладання в немовно
му вузі, врахування вікових особливостей сrудентів, тобто тих вимог, які сrудент, бу
дучи дорослою людиною, об'єктивно пред'являє до навчального процесу. 

Зокрема, при управлінні навчальним процесом, постійно включати cry дентів у про
цес цілепокладання в роботі повинно стати правилом, оскільки cry денrу необхідно 
чітко уявляти перспективи не тільки до кінця вивчення іноземної мови у ВНЗ, але і на 
кожному окремому етапі процесу навчання. Тобто, приймаючи до уваги при навчанні 
добровільний характер роботи дорослого учня, конкретність, невідкладність завдань, 
які він ставить перед собою, необхідно постійно знайомити сrудентів з навчальним 
планом. 

Досвід викладання показує, що теоретичний матеріал з граматики, наприклад, пови
нен бути викладений стисло і компактно. Зміст текстів і вправ повинно представляти 
інтерес для дорослого, а методи викладання, з одного боку, відповідати схильності до
рослого учня сприймати матеріал свідомо, а з іншого - спонукати до активної участі в 
навчальному процесІ. 

Необхідно приділяти достатню увагу підвищенню мотивації до навчання у сrуден
тів, для чого на постійній основі не тільки ставити завдання, а й пояснювати, наскільки 
реальна, наприклад, можливість ведення елементарної бесіди на побутові теми і чи
тання текстів за фахом в результаті навчання іноземної мови у вузі даного профілю. 

Дійсно, в силу вікових особливостей, дорослих, які навчаються зазвичай цікавить 
практична сторона справи, тобто чи зможуть вони і коли саме вести бесіду іноземною 
мовою, читати інструкції, статті з їхньої основної спеціальності. Зокрема, дорослі, 
знаючи, що їм потрібно, критично розбираються в навчальних посібниках, в той час як 
діти проявляють більш і більшу безпосередню цікавість до своїх підручників. Підбір 
матеріалів та відбір методів навчання обумовлений ще й тим, що дорослі, які навча
ються віддають перевагу мати справу з джерелами, які дадуть їм можливість просуну
тися не тільки в самій іноземній мові, але й дізнатися щось практично важливе для їх
ньої майбутньої спеціальності, вивчивши основи іноземної мови при цьому із мініма
льними тимчасовими витратами і зусиллями, оскільки вважають, як правило, що най
більші зусилля слід докладати до «основних» предметів, які безпосередньо розкрива
ють суть їхньої майбутньої спеціальності. На практиці, на жаль, спостерігається явний 
розрив між інтересами, тих хто навчається, і їхніми вкрай обмеженими, в більшості 
випадків, мовними компетенціями. 

Дане протиріччя також усувається підбором матеріалу для вивчення. Необхідно, з 
одного боку, враховувати мотиваційні проблеми, з іншого- проблеми, пов 'язані з не-
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обхідністю підвищити мовні компетенції студента, враховуючи те, щоб надал· 
нути мовленнєві компетенції на їхній основі. 1 разви-

Мовні компетенції багато методистів та викладачів радять розвивати викор 
· · ~ · б ' иетову ючи «мову для спещальних цшеи», ВІД ираючи вже на початковому етапі ма . -

тематично із урахуванням майбутньої діяльності студентів. Як вже зазначалос терtали 
· · · б б ф . ~ . . я, мате-

рІали ,яКІ не ВІДО ражують життя та по ут, а також про есшНІ ІНтереси доросл .. 
дини, сприймаються байдуже і гасять інтерес до вивчення мови. 01 лю-

Особистісно - орієнтований підхід Ірунтується також на врахуванні індивідуал 
б ~ . . б . ьних 

осо ливостен студентш, яКІ розглядаються, як осо истостt, що мають свої характе . 
· · Д РНІ ри.с__и, схильн?стt та 1!lтереси. .ля к~жного студента є типовим то~ чи інший спосіб 

здшснення дІЯльносТІ з оволодІНня шоземною мовою. ВикладачевІ необхідно так . . ож 
через навчан~. пр~дме'І}' простежув.а~и розвиток навч~них умІНь, вІДповідних харак-

терним для ТІЄІ чи шшо1 особистосТІ навчальним стратепям. 
Основним дос~~ненням методистів у цій галузі є дослід~ення і розробка різних на

вчальн~ стратеп~, якими ~?ристуються ~"!!' денти у процесІ навчання. Виділяють такі 

основНІ навчальНІ стратегв, як: стратегв, що базуються на механізмах людської 
пам' яті; когнітивні стратегії? компенсаторні. стра~гії. Сл і~. також. з~ начити стратегії, 
що .. ~ход~ть д~ групи ~~помtжних.: м~акогНІТИ~НІ стра~егн; емощйНІ, афективні стра
тегн; сощалью стратегн. Для реалІЗацн особистІспо - орІєнтованого підходу в навчанні 
необхідно застосовувати відповідні методи і технології в навчанні. Такими технологі
ями є проблемне, модульне навчання, а також метод проектів, елементи інтенсивного 
методу, інтерактивні (наприклад, метод «кластера»). 
Метод проектів застосовується для формування потреби у використанні мови, що 

вивчається, що важливо, так як навчання іноземної мови в нашому випадку відбува
ється в умовах штучного білінгвізму. 

Елементи інтенсивного методу іноді використовуються для організації рольових 
ігор. (Рольова організація матеріалу - один із принципів, які використовуються в інте
нсивному методі навчання). 

Інтерактивні методи викладання, центральною ідеєю яких є розвиток критичного .. . .. . . . . 
мислення як конструктивноІ, штелектуальноІ щяльност1, а також сприяють шдивщуа-

лізації, розвиваючи особистість студента. Не можна обійти увагою і проблемні техно
логії. Необхідно особливо виділити таку організацію заняття з використанням пробле
мної технології, коли : спостерігається колективна діяльність студентів з широкою уча
стю самих студентів в організації та проведенні занять; студенту точно відомо, яке на
вчальне або проблемне завдання вони повинні вирішити, яких результатів домогтися. 
Саме вищезазначені різновиди даної технології застосовуються в процесі навчання 

предмета. Проблемність у навчанні сприяє формуванню пізнавальної самостійності 
студентів, розвитку їхнього логічного, критичного та творчого мислення. 
Таким чином, врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів немов

них вузів є основою особистіспо - орієнтованого підходу до навчання іноземної мови У 
вузах даного профілю, дозволяє оптимізувати процес навчання, який стає, у .свою чер
гу, інноваційним, якщо спрямований, головним чином на розвиток особистІсного по
тенщалу студента. 
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