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просто вчаться, але й вчать і вчаться один у одного, підвищу-
ючи загальний навчальний ефект. Але в інтерактивному на-
вчанні, є ще одна особливість, яка, з одного боку, обумовлює
його додаткову відмінність від більш традиційного навчання, а
з іншого боку, робить його більш широким поняттям, ніж на-
вчання кооперативне.

Навчаючись за інтерактивною моделлю, ті, хто навчаються,
взаємодіють не тільки між собою та викладачем і навчальними
матеріалами, які приходять до них через викладача, але також
вони повинні взаємодіяти з навколишнім середовищем і поза на-
вчальними джерелами інформації для того, щоб виконувати свої
навчальні завдання. Наприклад, якщо студенти виконують навча-
льний проект, у межах якого їм необхідно зібрати матеріали на
реальному підприємстві, то це взаємодія з поза навчальним на-
вколишнім середовищем.
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ПРИЧИНИ НАВЧАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ МІЖ СТУДЕНТАМИ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Навчальні конфлікти — це конфлікти між двома чи більшою
кількістю осіб, які приймають участь у навчальному процесі.
Будь-який конфлікт, який виникає при навчальній діяльності, ві-
дображається на зниженні її результативності. Саме тому викла-
дачу дуже важливо розуміти зміст конфліктів і намагатись запо-
бігати їх виникненню, чи поширенню.

Зважаючи на те, що навчання іноземних мов основане на ко-
мунікативній діяльності, тобто спілкуванню між тими, хто навча-
ється та викладачем, а також на інтерактивність навчання інозем-
ній мові, питання конфліктів при вивченні іноземних мов є
особливо актуальним.

Конфлікти при вивченні іноземної мови можуть бути обумов-
лені наступними чинниками:

1. Специфікою навчальної діяльності. Ймовірність виникнен-
ня конфлікту є суто ситуативною і може залежати від системи, за
якою навчаються студенти. Також конфліктність залежить від
правильного розподілу часу занятті: на занятті з іноземної мови



417

повинні бути наявні 4 елементи: говоріння (монологічне та діало-
гічне), письмо, аудіювання та читання. Домінування одного з цих
чинників може призвести до конфлікту. Зважаючи на те, що ви-
вчення іноземних мов є комунікативною діяльністю, особливо
слід приділяти увагу говорінню: монологічне та діалогічне мов-
лення найчастіше постають причинами виникнення конфліктів.

2. Місце спільної навчальної діяльності в навчальній сфері.
Тут можуть виникати конфлікти між студентами, обумовлені
значимістю вивчення іноземної мови. Не останню роль тут віді-
грають так звані конфлікти «за оцінку» між членами групи, ба-
жання досягти вищого результату, або його проявлення в оцінці,
обумовлене різними чинниками (нарахування стипендії, гарний
атестат тощо).

3. Індивідуальні особливості суб’єктів навчальної діяльності.
Тут варто зазначити, що індивідуальні особливості відіграють
велике значення в розвитку конфліктів: особливості сприйняття,
розвиток емоційно-вольової сфери, особливості характеру та те-
мпераменту, рівень конфліктності та комунікативності, розвиток
рівня співпраці.

4. Також варто зазначити позаситуаційні фактори: характер
взаємовідносин між студентами, між студентами та викладачем,
які були створені ще до початку реалізації поставлених завдань.
Вони вирішують тип взаємин (кооперативна-співпраця, змагання)
суб’єктів навчального процесу.

5. Також слід зважати на індивідуальні особливості та соціа-
льний статус членів групи. На жаль, матеріальний статус учасни-
ків групи має суттєвий, причому чим більша розбіжність в мате-
ріальному статусі, тим вища ймовірність виникнення особистих
конфліктів.

6. Не можна не згадати такий суттєвий чинник навчального
конфлікту як спосіб оцінювання навчальної діяльності студентів.

Слід зазначити, що в процесі навчальної діяльності конфлікти
є звичайним явищем. Так найчастіше трапляються конфлікти
студент-студент, також трапляються конфлікти студент-вик-
ладач. Якщо брати до уваги, що іноземна мова в нелінгвістичних
ВНЗ вивчається на 1—2 курсах, на яких навчаються більшістю
17—20-річні студенти, в яких ще недостатньо добре сформована
самооцінка, самокритичність і рівень розвитку комунікативних
здібностей є досить низьким, то можна стверджувати, що конф-
лікти на заняттях з іноземних мов є неминучими. Завдання ви-
кладача полягає в тому, аби кожну конфліктну ситуацію спряму-
вати на користь навчальному процесу.




