
у високому ступені довіри й повинні бути переконані в тому, що 
до них будуть ставитися шанобливо й чуйно. Для студентів нерід-
ко дуже важливо, щоб їх не судили строго — фактично, твердий 
критичний підхід рідко оцінюється по достоїнству й приносить 
користь; 

3. страх перед невдачею — багато студентів не впевнені у 
своїх здібностях, і тому почувають себе уразливо; 

4. страх перед новими відносинами— спочатку студент і ви-
кладач не мають уявлення про те, як будуть здійснюватися їхні 
взаємини. Це зовсім природно й відбувається при будь-яких но-
вих обставинах.  

Для досягнення оптимального педагогічного контакту та по-
долання психологічних перешкод при проведенні індивідуально-
консультативної роботи викладачу необхідно попрацювати над 
мотивацією студентів. Задача викладача полягає в тому, щоб 
створити таку ситуацію взаємодії, в якій студенти бажали б по-
стійно перевіряти грані своїх можливостей, прагнули б розшири-
ти свої знання, навички й досвід. Для цього сам викладач пови-
нен проявляти ентузіазм в роботі, бути винахідливим, відкритим 
для нових ідей і готовим шукати різні способи вирішення поста-
влених завдань. 

Таким чином ефективна індивідуально-консультативна робота 
викладача це розумне поєднання різноманітності в роботі, грамот-
ної мотивації, комунікабельності та чіткої організації роботи зі 
студентами. 

 
 

С. Л. Федоренко, викл., 
 кафедра іноземних мов ф-ту МЕіМ  

 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ  
МОВИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА В ГРУПАХ З ВЕЛИКОЮ  

КІЛЬКІСТЮ СТУДЕНТІВ 
 
Групу можна вважати великою, якщо викладач відчуває, що в 

групі занадто багато студентів для того, щоб вони всі мали мож-
ливість досягати успіхів в навчанні. Тобто, виходячи з цього ви-
значення, великою можна назвати групу з будь-якою кількістю 
студентів. Однак, не тільки кількість студентів ускладнює процес 
навчання, але і той фактор, що у великих групах рівень мовних 
здібностей, вмінь та мовленнєвих навичок студентів може бути 
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дуже різним. В таких умовах як перед викладачами, так і перед 
студентами виникають такі проблеми:  

— викладачу складно підтримувати увагу студентів під час 
всього заняття; 

— мотивація студентів щодо вивчення іноземної мови може 
бути слабкою; 

— викладач не має достатньої можливості приділяти всім сту-
дентам необхідної їм уваги, здійснювати індивідуальний підхід к 
кожному студенту та допомагати слабкішим студентам; 

— нестача технічно обладнаних лінгафонних кабінетів, аудіо-
відео засобів та інших допоміжних ресурсів, які значно сприяють 
підвищенню ефективності навчання; 

— студенти мають неоднакові способи, методи та підходи до 
вивчення іноземної мови. Деяким студентам подобається все ре-
тельно занотовувати та вивчати граматику, іншим не подобається 
розмовляти англійською під час заняття, тому що вони мають пев-
ний мовний бар’єр і почувають себе ніяково. Є студенти, котрі 
здібні запам’ятовувати велику кількість нових слів, інші ж дуже 
засмучуються, коли роблять помилки. Є й такі, котрі зовсім не 
хвилюються з приводу граматичних та інших помилок, а викори-
стовують будь-яку нагоду поспілкуватися англійською. 

Враховуючи всі ці особливості, найбільш ефективним, на ду-
мку автора, є комплексне використання різноманітних методів 
навчання, що допомагає студентам краще вчитися та розвивати 
свій індивідуальний творчий потенціал. Використання різних 
підходів, методів, видів діяльності робить процес навчання більш 
цікавим і креативним і дає можливість кожному студенту робити 
успіхи в вивченні іноземної мови. Серед основних методів на-
вчання найголовнішими можна вважати такі: 1) граматичний пе-
реклад; 2) прямі методи; 3) комунікативне мовне навчання. Які 
основні риси цих методів і чим вони відрізняються одне від  
одного?  

Метод граматичного перекладу ґрунтується на ідеї, що мова 
складається з слів (словника) та правил (граматики). Коли сту-
денти знають достатньо граматичних правил та мають відповід-
ний словниковий запас, вони можуть добре читати та писати 
іноземною мовою. Цей метод дуже корисний для академічної 
праці, складання письмових іспитів, ведення ділової докумен-
тації, тощо. Але він не є достатнім, у разі якщо студентам по-
трібно використовувати іноземну мову в щоденному спілку-
ванні. 
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Прямі методи складаються з двох методів: аудіо-мовного та 
аудіо-візуального. Обидва методи базуються на тому, що навички 
та вміння покращуються з практикою. Прями методи мають за 
мету допомогти студентам активно використовувати іноземну 
мову в повсякденних ситуаціях, а ніж вивчати граматику та лек-
сику для перекладу текстів, тобто пасивного застосування мови. 
При застосуванні прямих методів найбільш важливим є розвиток 
мовленнєвих навичок та сприйняття мови на слух. Вміння читати 
та писати вважаються менш значними. На протязі заняття викла-
дач і студенти намагаються весь час спілкуватися іноземною мо-
вою, але переклад не заохочується. Використання лінгафонних 
кабінетів є дуже ефективним навчальним засобом для студентів 
під час застосування цього методу. 

Метод комунікативного мовного навчання ґрунтується на спо-
собі вивчення мови дітьми. Викладач ставить різні цілі, пропонує 
різноманітні завдання та форми діяльності, застосовує сучасні 
форми і методи навчання, такі як кейс-метод, мозковий штурм, 
ролеві ігри, презентації, для того, щоб заохотити студентів спіл-
куватися іноземною мовою, використовуючи той мовний матері-
ал, який вони вже вивчили раніше. Наприклад, студенти обмі-
нюються інформацією, обговорюють та вирішують проблеми, 
працюючи в парах або в групах, а потім висловлюють свої думки 
перед всією аудиторією. Викладач не завжди повинен виправляти 
помилки студентів. Рівень володіння студентів іноземною мовою 
покращується по мірі того, як вони все більш і більш її викори- 
стовують, так само як це роблять діти, вивчаючи свою рідну мо-
ву. Цей метод краще застосовувати в групах з більш просунути-
ми студентами. Слід також зазначити, що цей метод стає більш 
продуктивним, якщо викладач: 

— використовує реалістичні форми діяльності, які ґрунтують-
ся на реальних ситуаціях і які можуть бути знайомі студентам з їх 
власного життєвого досвіду; 

— пропонує завдання та ставить проблеми, які цікавлять і мо-
тивують студентів; 

— надає сучасні матеріали з засобів масової інформації.  
Таким чином, як ми бачимо, є багато способів викладання і 

вивчення іноземної мови, але ефективність кожного метода на-
вчання залежить від конкретної ситуації, цілей і потреб сту- 
дентів.  
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