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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,ДОСВІД, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Проблема вивчення іноземних мов у ВНЗ, безумовно, вимагає системного аналізу з психолін-
гвістичних, лінгвістичних, психологічних позицій, зокрема, через те, що традиційні методи на-
вчання припускають засвоєння знань у штучних ситуаціях, унаслідок чого майбутній спеціаліст
не бачить зв’язку із майбутньою професійною діяльністю.

Найефективнішим методом розвитку мислення у майбутніх спеціалістів є імітаційне моделю-
вання, що полягає в імітації елементів професійної діяльності, її типових рис. Воно дає змогу фо-
рмувати навички та вміння спілкуватися та звичку до самоконтролю в реальній ситуації, більше
та частіше висловлювати власні думки, виражати почуття, мислити іноземною мовою.

Як прийоми підвищення професійної спрямованості вивчення іноземної мови можуть висту-
пати: спілкування (діалог з приводу професійної інформації), аналіз соціальних і професійних
ситуацій, виконання творчих завдань з профільним змістом, ігрові ситуації тощо.

Ефект застосування інноваційних технологій, як показує практика, найпомітніший, коли вони
застосовуються у системі занять, забезпечуючи оволодіння цілим комплексом умінь.

Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови студентам
1. Багатосторонній досвід
Основний принцип цього методу: іноземна мова не може бути вивчена через механічне за-

пам’ятовування, оскільки створюється індивідуально кожним. Таким чином, повинні бути зведе-
ні до мінімуму тренувальні вправи на користь спонтанної мови студентів. Кожне заняття пови-
нне будуватися навколо єдиного фокуса. Граматика, як і словник, викладаються розміреними
порціями в строгій логічній послідовності: кожне наступне заняття повинно збільшувати вже на-
явний запас. Усі чотири методи мовленнєвої діяльності повинні бути присутніми одночасно в
процесі навчання. Навчальний матеріал має бути представленим довгими діалогами з подальши-
ми вправами у формі питання-відповідь. Тексти, як правило, запропоновані для вивчення даного
методу, повинні давати ґрунтовне уявлення про культуру країни, що вивчається. Однак роль ви-
кладача обмежує можливість використання вивченого матеріалу студентами в ситуаціях безпо-
середнього спілкування.

2. Метод повної фізичної реакції
Даний метод заснований на двох основних передумовах. По-перше, на тому, що навички

сприйняття іноземної усної мови повинні передувати розвитку всіх інших навичок. По-друге,
мова заняття зазвичай обмежується поняттями, що описують ситуацію «тут і зараз» і легко зро-
зумілими прикладами. Студенти не повинні бути підштовхнутими до усного мовлення до того
моменту, поки вони самі не відчують, що готові до нього. Цей метод, одначе, не передбачає на-
вчання письму та читанню, а мова, яка засвоюється не є природною мовою щоденного спілку-
вання.

3. Природний метод
Відповідно до цього методу педагог ніколи не звертає уваги студентів на помилки в мові, бо

вражається, що це може загальмувати розвиток мовних навичок. Ранній продуктивний період
починається з моменту, коли пасивний студентів досягає близько 500 словникових одиниць. В
основі підходу лежить уявлення про те, що функціонування і розвиток особистості, а також між-
особистісні відносини учнів опосередковуються цілями, змістом і завданнями соціально значу-
щої діяльності.
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4. Активне навчання
Засноване на тому, що учень все частіше стикається у реальному житті з необхідністю вирі-

шення проблемних ситуацій. Цей метод направлений на організацію розвитку, самоорганізацію
особистості. Активне навчання є пріоритетним. Викладання мови припускає введення ряду пси-
хологічних підходів: когнітивного, позитивного, емоційного, мотиваційного, оптимістичного,
технологічного.

5. Викладання іноземної мови з використанням мережі Internet
Студентам надана свобода дій, оскільки заняття є неформальними, тому студенти можуть

проявити себе з точки зору знань у сфері ІКТ. Можна використовувати інтернет багатьма спосо-
бами: брати участь у міжнародних конференціях, створювати та розміщувати на сайтах презен-
тації, листуватися з мешканцями англомовних країн. Робота з мережею інтернет, як показує до-
свід, цікава студентам свою актуальністю та креативністю. Однак інтернет не є панацеєю в
педагогіці. Для досягнення максимального ефекту необхідне використання широкого спектру ін-
новаційних технологій у навчанні.

6. Мовний портфель як один із перспективних засобів навчання іноземної мови у ВНЗ
Мовний портфель визначається як пакет робочих матеріалів, які представляють той чи той

досвід, результат навчальної діяльності студента. Він дає можливість викладачеві та студентові
проаналізувати і оцінити обсяг навчальної роботи, спектр досягнень студента в області вивчення
мови та іншомовної культури. Цілі і форми роботи з мовними портфелями можуть бути різними.
Одним з найважливіших переваг мовного портфеля є можливість для студента самостійно про-
стежити динаміку рівня оволодіння мовою протягом певного часу. Загалом, цей метод створює
ситуацію розвитку та забезпечує реальну замученість у хід начального поцесу.

Завдання розвитку, вдосконалення, оптимізації методів навчання іноземній мові завжди було
одним з актуальних проблем освіти. Проведені дослідження показали, що навчання іноземним
мовам у ВНЗ не можливе без інноваційних технологій. У світлі сучасних вимог до цілей навчан-
ня іноземної мови змінюється статус як студента, так і викладача, які переходять від схеми «вчи-
тель–-студент» до технології особистісно-орієнтованого навчання в щільному співробітництві.

Малінко О. В.,старший викладач,
Циганок З.А., старший викладач,

кафедра іноземних мов
факультету управління персоналом та маркетингу

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ОСНОВНИХ
СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ

Педагогічний процес є одним із видів взаємодії суб’єктів. Взаємодія характеризується, насам-
перед, тим, що ті, хто взаємодіє, взаємно впливають один на одного — усвідомлено й несвідомо.
Викладач здійснює на своїх студентів не тільки навчальний вплив, він також впливає на них сво-
єю особистістю, духовністю, емоційністю, отримуючи від них відповідний відгук, пов’язаний з
їхніми індивідуально-особистісними особливостями й емоційним станом у певний момент.

Взаємодія викладача та студента у вивченні іноземної мови — це складний і багатогранний
процес, що базується на співпраці та взаємовпливі на заняттях. Засвоєння іноземної мови — це,
перш за все, активний розвиток таких складових розумової діяльності, як пам’ять, увага, уява,
мислення та сприймання, що безпосередньо пов’язані із соціалізацією особистості. Тісне співро-
бітництво та взаєморозуміння викладача зі студентом спонукають його до навчання і кращого
засвоєння матеріалу й водночас сприяють оптимальному розвитку особистості.

Дослідники (І.А. Зимня, М.В. Савчин) визначають педагогічну взаємодію як процес безпосе-
реднього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, який породжує їх
взаємозалежність і зв’язок. Цей вплив здійснюється, у першу чергу, завдяки спілкуванню.

Спілкування — складова частина кожного акту педагогічної діяльності. Під педагогічним спі-
лкуванням ми розуміємо систему взаємодії викладача і студентів, змістом якого є обмін інфор-
мацією, здійснення навчально-виховного впливу, організація стосунків, а також показ виклада-
чем своєї особистості студентам і сприймання ним студента.

Розглядаючи процес спілкування в системі «викладач — студент», В. Співакова виокремила
такі його основні етапи:

1) моделювання педагогом спілкування зі студентською аудиторією (прогностичний етап);




