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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Створення загальноєвропейських стандартів у системі вищої осві-
ти, розвиток міжнародних зв’язків і поширення сучасних інформацій-
них технологій висувають нові вимоги до рівня підготовки фахівців,
які володіють іноземною мовою, адже розширення європейського
академічного простору і інтеграція до нього України надає можливос-
ті громадянам країни долучатись до участі у різноманітних освітніх
проектах, зокрема продовжувати освіту за кордоном, проходити ста-
жування та міжнародну практику, налагоджувати контакти між украї-
нськими й зарубіжними вищими навчальними закладами.

Використання цих можливостей без набуття високого рівня во-
лодіння вміннями іншомовного мовлення практично недосяжне,
оскільки опанування певних мовленнєвих умінь є необхідною
умовою розвитку творчої співпраці студентів, викладачів і науко-
вців на між культурному рівні, що в свою чергу, потребує високо-
го рівня розвитку й удосконалення навчальних стратегій користу-
вачів іноземної мови. Програма з іноземної мови передбачає
реалізацію низки завдань, виконання яких забезпечує досягнення
основної мети мовної підготовки, з урахуванням практичної, осві-
тньої, пізнавальної, розвиваючої, соціальної і соціокультурної
складових і формування у студентів професійних мовних компе-
тенцій. В основі методики викладання мови — особистісно-
діяльнісний комунікативний підхід, який орієнтований на викори-
стання автентичних матеріалів і моделювання в аудиторії комуні-
кативних ситуацій, наближених до реальних. Саме такий підхід
сприяє ефективному функціонуванню фахівців у майбутньому, як
у соціокультурному, так і в професійному середовищі. Крім того,
при організації навчального процесу на сучасних засадах необхід-
но системно забезпечувати міжпредметні зв’язки, широко викори-
стовувати інформаційні технології, сприяти всебічному розвитку
інтелектуальних і духовних здібностей студентів через урахування
їх особистісних і пізнавальних характеристик.

Системна робота над розвитком когнітивних процесів покли-
кана підвищити рівень мотивації при вивченні мови, підготувати
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студентів до самостійної інтелектуальної праці та наукового по-
шуку, підвищити прагнення до безперервного навчання та само-
вдосконалення.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ МЕТОДИК І ПРАКТИК
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Програма з іноземної мови передбачає реалізацію низки завдань,
виконання яких забезпечує досягнення основної мети мовної підгото-
вки, з урахуванням практичної, освітньої, пізнавальної, розвиваючої,
соціальної і соціокультурної складових та формування у студентів
професійних мовних компетенцій. Програма з іноземної мови перед-
бачає реалізацію низки завдань, виконання яких забезпечує досягнен-
ня основної мети мовної підготовки, з урахуванням практичної, освіт-
ньої, пізнавальної, розвиваючої, соціальної і соціокультурної скла-
дових і формування у студентів професійних мовних компетенцій.

Важливою складовою ґрунтовної мовної підготовки студентів
є, безперечно, правильна і методично виважена організація само-
стійної роботи, що сприяє формуванню високого рівня самоосві-
тньої компетенції майбутніх фахівців. Сучасна методика орієнто-
вана на забезпечення керованого навчального процесу із
прогнозуванням реальних результатів навчальної діяльності та її
ефективності. Одним із дієвих засобів розвитку особистості ко-
ристувача мовою вважається метод мовного портфоліо, як ефек-
тивного інструменту навчання іноземних мов і формування пев-
ної автономії користувачів в навчанні.

Портфоліо розглядають як набір або папку документів з на-
вчального предмета, компонента навчальної діяльності, що від-
бувається при педагогічному супроводі вчителя. Основною ме-
тою використання мовного портфоліо є стандартизація вимог до
вивчення іноземних мов. Як спосіб організації навчання порт-
фель інтегрує усі складові процесу навчання (викладання, на-
вчання, оцінювання). Використання цього підходу сприяє підви-
щенню обізнаності студентів з різними складовими навчального
процесу, зокрема мовної підготовки, адже він дозволяє визнача-
ти, корегувати й контролювати індивідуальні освітні «траєкторії»




