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З комунікативного погляду, навчання — двоєдина діяльність пе-
дагога і студента. Вона має системний характер, предметом її є вза-
ємодія між тим, хто навчає, і тим, хто вчиться. Складна сукупність
взаємодій і зв’язків викладача і студентів опосередковується систе-
мою засобів, методів і організаційних форм навчання та спілкуван-
ня. Процес навчання охоплює не тільки дидактичний, пов’язаний із
засвоєнням знань, компонент, а й соціально-психологічний, що від-
творює характер взаємин у студентській групі, соціально-
психологічну групову атмосферу, рівень розуміння в системі «педа-
гог—студент» та ін. Соціально-психологічний компонент навчаль-
ної діяльності студентів утворюють такі складові: проблеми адапта-
ції студентів до умов навчання у вузі; особливості створення
позитивного соціально-психологічного клімату в студентській гру-
пі; особливості налагодження стосунків студентів із викладачами;
соціально-психологічні бар’єри студентів, зумовлені навчанням;
типи спілкування і діяльності на рівні «педагог—студент», «педа-
гог—студентська аудиторія»; проблеми взаєморозуміння викладача
і студентів; етнопсихологічні особливості спілкування в процесі на-
вчання та взаємодії; проблеми міжособистісних конфліктів; особли-
вості вияву десоціалізуючих впливів на молоду людину. Дія цих
чинників зумовлює конкретні особливості соціалізації студентства.
У цьому контексті особливо значущою є проблема адаптації студе-
нтів-першокурсників до умов навчання у вузі, зумовлена недостат-
ньою орієнтацією вчорашнього школяра в соціально-психоло-
гічному просторі нового для нього соціального інституту.

Соціалізація може бути регульованою і спонтанною. Вона
здійснюється як у навчальних закладах, так і поза ними. При
цьому, наприклад, у школі засвоюються не лише ті знання, які є
метою уроку, не тільки правила і норми поведінки, які спеціально
формуються в процесі навчання і виховання. Учень збагачує свій
соціальний досвід і за рахунок того, що з точки зору педагога
може здаватися «випадковим». Наприклад, стиль взаємин учите-
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ля й учнів, який може збігатися із завданнями виховання, а може
й не збігатися.

Серед найновіших методів навчання іноземних мов, що виникли
переважно в англомовних країнах — США та Великобританії — в
останні десятиріччя XX ст., усе більшого поширення набувають ме-
тоди, які об’єднують у собі комунікативні та пізнавальні (академіч-
ні) цілі. Їх основними принципами є: рух від цілого до окремого,
орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять,
їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності
віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її
за допомогою знань з інших галузей наук [1, с. 90].

Існування різних варіантів цього напряму в сучасній методиці,
які мають різні назви — свідчить про зростаючий інтерес до на-
вчання іноземних мов і прагнення методистів переосмислити їх
роль та місце у світі.

Сугестивний метод (метод навіювання) створений у другій
половині XX ст. у Софійському інституті сугестології (Болгарія),
названий іменем його творця, психотерапевта за фахом, Георгія
Лозанова. Лозанов як лікар-сугестолог дійшов висновку щодо
можливості використання у навчанні іноземних мов неусвідом-
лених резервних можливостей, які він спостерігав у своїх пацієн-
тів. Безпосередня дія викладача на тих, кого він навчає і хто в цей
час перебуває у стані «псевдо-пасивності», і, головним чином,
саме його сугестивна, навіюючи дія сприяє усуненню психотрав-
муючих факторів (скутості, страху, побоювання можливих поми-
лок, замкнутості, некомунікабельності, труднощів у подоланні
стереотипів рідної мови та «мовного бар’єру» іноземної). Такий
вплив створює сприятливі передумови для організації іншомов-
ного мовленнєвого спілкування [1, с. 92].

Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу
навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки
моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілку-
вання (в інтерпретації Ю. І. Пассова), а саме:

1) діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілю-
ється в комунікативній поведінці вчителя як учасника процесу
спілкування та навчання, і в комунікативно вмотивованій, актив-
ній поведінці учня як суб’єкта спілкування та навчання;

2) предметність процесу комунікації, яка має бути змодельо-
вана обмеженим, але точно визначеним набором предметів обго-
ворення (тем, проблем, подій та ін.);

3) ситуації спілкування, що моделюються, як найтиповіші ва-
ріанти стосунків учнів між собою;
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4) мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування та
навчання в даних ситуаціях.

У практиці навчання іноземних мов за кордоном широке за-
стосування знайшов також метод Джеймса Ашера повної фізич-
ної реакції. Як правило, цей метод використовується на початко-
вому ступені навчання і базується на твердженні, що відсутність
стресових ситуацій значно підвищує мотивацію навчання. Осно-
вними принципами цього методу є:

1) розуміння іноземної мови повинно передувати говорінню;
2) розуміння слід розвивати шляхом виконання наказів;
3) не потрібно примушувати говорити, завдяки наказам і фізи-

чним діям при їх і виконанні спонтанно розвивається готовність
до говоріння [1, с. 74].

Великий інтерес викликає також і драматико-педагогічна ор-
ганізація навчання іноземних мов, яка повністю орієнтована на
дію. Виділяють різні аспекти драматико-педагогічного навчання:

— теоретичний;
— індивідуальний;
— соціально-психологічний;
— психолінгвістичний;
— літературно- і мовнодидактичний.
Основним девізом цього методу є: ми вчимо і вчимося мови

головою, серцем, руками і ногами.
Головна ідея методу — вчителі іноземної мови можуть багато

чого запозичити для своєї практичної діяльності у професійних
мистецтвознавців та акторів: як зробити банальний діалог підруч-
ника напруженим і цікавим; як створити відповідну атмосферу; як
вживатися в ситуацію і роль, чітко артикулювати звуки, подавати
сигнали за допомогою жестів та міміки. Стрижнем драматико-
педагогічної організації навчання є, як і під час репетиції в театрі,
сценічна імпровізація при широкому використанні такого прийому
як живі картинки в застиглих, нерухомих позах [1, с. 79].
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