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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧЕНГУ ЯК ГОЛОВНОГО
ЧИННИКА СТИМУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Протягом кількох десятиріч багатьох провідних вчених та ви-
кладачів світу замислюються над проблемою вдосконалення на-
вчального процесу, заохочення студентів до навчання. Були роз-
роблені таки активні методи проведення занять як мозковий
штурм, case-study, симуляції, навчальні кола, понятійні карти,
кооперативне навчання, дебати, дискусії, сфокусована (внутрі-
шня) візуалізація, самостійне навчання (навчання під наглядом),
інтерв’ю, пилка, навчальні контракти, компонентні журнали, міні
лекції під час семінарських занять, проектне навчання, рольові
ігри, розповіді тощо. Звичайно, залежно від мети заняття викла-
дач використовує певний метод. Проте допускає основні дві по-
милки.

Перша. Викладач сильно захоплюється, як правило, PowerPoint.
PowerPoint як інші комп’ютерні розробки, є гарним інструмен-
том, але лише тоді, коли правильно застосовується. При викорис-
танні PowerPoint увага завжди: 1) концентрується на екрані, а не
на лекторі; 2) при відповідях на запитання лектори також зверта-
ються до екрану, а не відповідають спонтанно, привертаючи на
себе увагу аудиторії; 3) у лектора, виникає спокуса говорити
швидше, переходячи до бажаного місця доповіді, обходячи слай-
ди і втрачаючи логіку викладення матеріалу.

Виправити цю помилку не складно: 1) треба дивитися на ау-
диторію, а не нам монітор; 2) не використовувати слайди
PowerPoint як свій власний план; 3) залишати світло наскільки
можливо яскравим, щоб аудиторія вас бачила і ви бачили реак-
цію аудиторії; 4) використовуйте спеціальні зв’язки між основ-
ними ідеями. Натиснувши «В», ви можете затемнити екран, при-
вернути увагу на себе і використати інші засоби візуалізації та ін.

Друга. Більшість викладачів вітчизняних стає або залишається
звичайними вчителями. Натомість у Західній Європі всі виклада-
чі прагнуть стати коучерами.

В традиційній системі освіти викладач веде за собою студен-
тів; він передає знання студентам, показує «правильні» способи
мислення або виконання та пропонує готові відповіді та виснов-
ки. Коуч, навпаки, прямує за студентами, спостерігає за тим,
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яким чином вони засвоюють матеріал, і використовує зворотній
зв’язок у потрібний час для того, щоб підтримати навчальний
процес у правильному руслі й в обсязі, здатному засвоїти студен-
тами. Коуч вчить студентів думати самостійно, робити свої влас-
ні висновки, знаходити рішення в конкретних ситуаціях та вико-
ристовувати попередній досвід роботи з іншими студентами,
групами.

Таким чином, коуч у навчальному процесі: 1) спостерігає зі
сторони, спрямовуючи увагу студентів на аспекти поведінки, які
вони не помічають; 2) оцінює рівень розвитку студентів; 3) не
розв’язує задачі та проблеми студентів, а допомагає їм краще
зрозуміти суть проблеми; 4) стимулює успішність та ефектив-
ність навчання студентів; 5) бачить в студентах здатних мислити,
поважає їх практичний досвід, особисті думки, проявляє зацікав-
леність до їх проблем; 6) спонукає студентів оцінювати свої успі-
хи; 7) розробляє індивідуальні підходи до деяких студентів, груп;
8) спостерігає за взаємодією студентів, вислуховує їх зауваження;
9) змінює навчальний процес для того, щоб він як найкраще від-
повідав навчальним цілям студентів; 10) стимулює студентів
вчитися та заохочує творчий підхід своїм ставленням; 11) своєча-
сно забезпечує зворотнім зв’язком тощо.

Забезпечувати зворотнім зв’язком — одне з найскладніших
завдань коучера. Зворотній зв’язок повинен бути: а) конструкти-
вним; б) відноситися до ситуації або завдання. Треба упевнитися,
що зворотній зв’язок приведе до позитивних результатів. Для
цього також слід вдало використати момент та ситуацію, для то-
го, щоб зворотній зв’язок був правильно інтерпретований.

Морозова І. М., старш. викл.
кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ МЕТОДІВ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Сьогодні реальністю є розширення міжнародних зв’язків
України та її інтеграція до світової спільноти. Тому усе більше
уваги приділяється вивченню іноземних мов, при чому це сто-
сується усіх сфер життя країни, а особливо де іноземні мови є




