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Новітні технології і складові навчальної діяльності
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м. Дніпропетровськ, Україна
Метою даної статті є короткий огляд основних тенденций та проблем,
пов’язаних з розвитком та застосуванням новітніх технологій у викладанні
іноземної мови за професійним спрямуванням в непрофільних вищіх навчальних закладах. В даній статті розглядається застосування інтерактивних методів при
вивченні дисціплини «Іноземна мова професійної діяльності»
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Актуальність. Головний стратегічний напрям розвитку світової і вітчизняної вищої освіти сьогодні лежить у площині вирішення проблем розвитку особистості студента і викладача, технологізації цього процесу. В умовах цієї парадигми вищої освіти викладач найчастіше виступає в ролі організатора всіх видів діяльності студента
як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь студентів, а на діагностику їх діяльності
та розвитку. Метою даної статті є короткий огляд основних тенденций та проблем,
пов’язаних з розвитком та застосуванням новітніх технологій у викладанні іноземної
мови за професійним спрямуванням в непрофільних вищих навчальних закладах.
У сучасній педагогічній науці і практиці є дві цілком різні стратегії – стратегія
формування та стратегія розвитку. Стратегія формування – педагогічне втручання
зовні у внутрішній світ учня, нав’язування йому вироблених суспільством способів
діяльності і оцінок. Стратегія розвитку – розвиток особистісного потенціалу
учня, його самоактуалізація. Саме стратегія розвитку, або особистісно-орієнтована
освіта,зараз потребує розроблення з технологічного боку. Особистісно-орієнтоване
навчання не протирічитьстандартизації вищої освіти, а демонструє стан переходу
світової системи вищої освіти в нову якість.Реалізація цієї мети потребує перш за
все застосування новітніх інноваційних технологій. Серед завдань, які поставлені
сьогодні перед вищою школою, є завдання з реалізаціїнакопичених освітніх
технологій і розробка і втілення в життя новітніх підходів до гуманізації педагогічної
взаємодії викладача зі студентом і колективом в цілому.
Поняття педагогічна технологія останнім часом широко поширилось у науці і
освіті і стало невід’ємною частиною освітнього процесу.І при цьому і по нині триває
дискусія про саму сутність педагогічної технології,що знайшло відображення в чис-

312

Новітні технології і складові навчальної діяльності
з вивчення дисципліни «Іноземна мова професійної діяльності»

ленних наукових та методичних працях, як у колишньому СРСР, а потім у Країнах
СНД та і по всьому світу. Суттю цієї дискусії є зіткнення двох крайніх точок зору:
одні вважають педагогічну технологію комплексом сучасних технічних засобів навчання, інші – процесом комунікації. Окрема група авторів об’єднують у цьому понятті засоби і процес навчання.На заході цими питаннями в різні роки опікувались
такі вчені як Л.К.Ларсон, Б.Ф. Скиннер, Д.Д. Фінн, С.Пейперт, М. Кларк, Ф. Персивль і Г. Веллінгтон, М. Вульма, С. Сполдінг, А. Ламсдейн, П. Мітчелл, Р. Томас
та інш. У колишньому СРСР це питання простежується ще у 20-х роках в працях
І.П. Павлова, В.М. Бєхтерева, А.А. Ухтомського, а пізніше з 60-х - 70-ху працях
Т.А. Ільїної, А.І. Космодем’янської, М.В. Кларина, І.А. Лернера. Зараз ця проблема
не менш жваво обговорюється і аналізується у працях П.Р. Атутова, В.П. Безпалько, В.І Боголюбова, Г.А.Бордовського, В.А. Ізвозчикова, М.В. Кларина та інш. На
заході найбільш повно цю проблему розробив та визначивП.Д. Мітчел. В українській педагогіці найбільш вдало це питання розглянуто і визначено у книзі «Освітні
технології» за редакцією О.М.Пехоти. На думку О.М. Пехоти, сьогодні педагогічну
технологію можна визначити як «систематичний метод планування, застосування й
оцінювання всього процесу навчання й засвоювання знань шляхом обліку людських
і технічних ресурсів і взаємодії між ними для досягнення найефективнішої форми
освіти» [10, с. 22].Розглядаючи проблеми існуючих освітніх технологій в даній статті
ми лише торкаємося проблеми визначення самого поняття «педагогічної технології»,
не менш дискусійними є і інші теми: такі як визначення структури педагогічної технології, або класифікація існуючих педагогічних або освітніх технологій, що може
бути предметом окремого дослідження.
У даному дослідженні ми аналізуємо так звані «інтерактивні технології» і доцільність їх застосування як складових навчальної діяльності з вивчення дисципліни
«Іноземна мова професійної діяльності» За відсутністю у науково-методичній літературі будь-якої визначеної класифікації цих технологій, ми беремо за основу їх умовну
робочу класифікацію за формами (моделями) навчання, у яких реалізуються інтерактивні технології надані в науково-методичному посібнику «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» О.І. Пометун, Л.В. Пироженко [11, с. 43].
Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи викладача зі студентом.Технологія навчання
відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах навчальної
дисципліни, теми, питання й у межах цієї технології. Вона близька до окремої методики. Її ще можна було б назвати дидактичною технологією. Діяльність викладачівноваторів можна зарахувати до персоніфікованих технологій (personaltechnology).
Викладання іноземної мови в “непрофільних” вищих учбових закладах потребує
використання новітніх технологій, які обіймають різні види навчальної діяльності:
навчальну, самостійну і індивідуальну. Така дисципліна,як“Іноземна мова в професійній діяльності” є обов’язковоюу вищих учбових закладах, де іноземна мова не
єфахом для студентів, а використовується ними як інструмент для розширеннязнань
з фаху, а інколи і їх практичного застосування, що часто є мотивацією для сучасного
професіонала.
Групова навчальна діяльність є поширеною формою проведення практичного
заняття з вивчення іноземної мови. За такої організації навчальної діяльності кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить. Усі студенти в кожен момент
часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем
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результатів. За колективної організації роботи в невеликій групі студенти об’єднані
єдиною навчальною метою і викладач керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. У межах спільної діяльності індивідууми прагнуть одержати результати, що є вигідними для них самих і
для всіх членів групи. Позитивний ефект співробітництва за колективної організації
роботи в групіробить цю організацію роботи одним з цінних інструментів в арсеналі
викладачаз іноземної мови. Другий основний елемент спільного навчання– особистісна взаємодія, що стимулює діяльність. Це виражається і в усному поясненні того,
як вирішуються проблеми, і в передачі друзям власних знань, ів перевірці розуміння
одержаної інформації, і впоєднанні вивченого матеріалу з практичним його використанням в мовленнєвій діяльності.
Таким чином, використання групових форм діяльності студентів при вивченні
іноземної мови є однією з умов використання інтерактивних технологій навчання,
які розподіляють на чотири групи залежно від мети заняття та форм організації навчальної діяльності студентів:
Інтерактивні технології кооперативного навчання;
Інтерактивні технології колективно-групового навчання;
Технології ситуативного моделювання;
Технології опрацювання дискусійних питань.
Інтерактивні технології кооперативного навчання представляють для нас достатній інтерес, бо парна і групова робота організується як на заняттях засвоєння, так і
на заняттях застосування знань, вмінь і навичок. «Робота впарах», наприклад, дуже
корисна під час засвоєння лексики, вона дозволяє: обговорювати короткий текст, завдання, письмовий документ; узяти інтерв’ю і визначити ставлення партнера до заданого читання, тексту, лекції, відео та іншої навчальної діяльності, зробити письмовий аналіз чи редагування письмової роботи один одного; сформулювати підсумок
заняття чи серії занять з теми; проаналізувати разом проблему, вправу чи текст; протестувати та оцінити один одного, дати відповіді на запитання викладача, підготувати діалог. «Ротаційні (змінювані) трійки» дуже підходять для засвоєння граматичного
матеріалу. Діяльність студентів, у цьому випадку, є подібною до роботи в парах. Цей
варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння. Існує
багато інших інтерактивних технологій кооперативного навчання, які застосовуються для активізації навчального процесу на практичному занятті:«два – чотири, всі
разом»,«карусель», «робота в малих групах», «пошук інформації», «коло ідей», «акваріум».Не менш цікавими для нас є і технології колективно-групового навчання.
Такі технології як «мікрофон», «кожний вчить кожного», «ажурна пилка», «аналіз
ситуації» (casemethod).
Одними з найбільш поширених при вивченні іноземних мов є технології ситуативного моделювання або ігрові технології. Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення студента у гру (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Тут для нас особливо цікавим єрозігрування ситуації
за ролями («рольова гра», «програвання сценки», «драматизація»).Ця технологія імітує реальність призначенням ролей учасникам і наданням їм можливості діяти «наче
насправді». Особливий інтерес представляють технології опрацювання дискусійних
питань. Вони можуть використовуватись в групах як з досить високим рівнем володіння іноземною мовою, так і з середнім рівнем мовної підготовки. Так метод ПРЕС
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(PRES, МППО) може використовуватись на різних рівнях мовленнєвої компетенції
для засвоєння лексичних кліше.
Змістове наповнення і активізація практичного заняття з іноземної мови є однією
з важливих складових навчального процесу, коли від вдало застосованих технологій
і особистості викладача залежить успішне засвоєння студентами навчального матеріалу.
Самостійна роботастудентів та слухачів вищих навчальних закладів є важливим та невід’ємним елементом вивчення навчальних дисциплін нормативного блоку
будь-якого навчального плану. Нові навчальні програми з дисциплін включають різні
види самостійної роботи, на які виділяється певна кількість часу. Це означає те, що
слухачі повинні правильно організувати свою самостійну роботу. Для цього мають
існувати передумови для самостійної роботи студента: навчальний матеріал (підручники, методичні розробки, посібники), технічні засоби навчання (програмне забезпечення з дисципліни).
Важливою складовою успішного виконання завдання, яке передбачає самостійне
опрацювання, є правильна та чітка постановка мети завдання викладачем, вміння
студента працювати з іншомовною літературою та методичними матеріалами, технічними засобами та перевірка викладачем кінцевого результату виконання самостійної роботи студентом.
Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання матеріалу, який подається на практичному занятті в аудиторії:
1. Виконання домашніх завдань, які передбачені навчальним планом з використанням методичних рекомендацій і посібників.
2. Роботу в класі ТЗН: самостійна робота з комп’ютерними програмами, які надають студентам можливість працювати з теоретичними основами граматики, або
тренування лексики з фаху, передбачають просте модельне граматичне трансформування, виконання тренувальних тестів з граматики або лексики зі зворотнім зв’язком
(відповідями та коментарями), завданнями для самоконтролю тощо.
Такий вид самостійної роботи з використанням комп’ютерних програм забезпечує
успішну підготовку студентів до складання тестів поточного та підсумкового контролю, підсумкової співбесіди з лексичного матеріалу дисципліни.Забезпечення умов і
засобів самостійної роботи студентів, її організація і контроль є загальним завданням
викладачів. Вдало спланована і організована самостійна робота студентів розширює
можливостісамостійного опрацювання студентами навчального матеріалу, різноманітність завдань і засобів для самостійної роботи студентів дозволяє підходити до
вивчення навчальної теми з різних ракурсів, що призводить до кращого засвоєння
матеріалу.
Індивідуальна робота з вивчення дисципліни «Іноземна мова професійній
діяльності»є такою складовою навчального процесу, що розвиває навички творчості,
науково-дослідження, дає змогу для саморозкриття здібностей і інтересів кожному
студенту. Передбачається те, що студент може вибрати тематику індивідуальної роботи за своїми професійними інтересами. Ця робота є підсумком тих знань граматики, лексики з фаху, які використовуються та розширюються ним в процесі виконання
індивідуального завдання. Формою індивідуальної роботи може бути підбір фахової
літератури іноземною мовою з подальшим її читанням і перекладом, реферуванням,
анотуванням, написанням реферату, тез доповіді, виступ з доповіддю в групі або на
науково-практичній конференції.
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Висновки.Всі вищезазначені види навчальної роботи, педагогічні технології тільки тоді мають практичний результат, якщо спираються натехнологію, без якої сьогодні неможливо уявити собі педагогічну діяльність з будь якого предмету.Такою технологією є педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». На застосуванні
цієї технології наполягав ще наш великий педагог-новатор Василь Сухомлинський.
Ситуація успіху– це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної
або моральної напруги виконавця справи, або творця явища. Така ситуація визиває
позитивну мотивацію до навчання, може змінити на краще усе відношення студента
до навчання. Вірно створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, для подальшого розвитку особистості. Усе сказане вище, ще раз
підтверджує, що процес вивчення іноземної мови потребує напруженої розумової
роботи студента і його активної участі в цьому процесі.
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Целью данной статьи является краткий обзор основных тенденций и проблем,
связанных с развитием и применением новых технологий в преподавании иностранного языка в непрофильных высших учебных заведениях. В статье рассматриваетсяиспользование интерактивных методов при изучении дисциплины «Иностранный
язык профессиональной деятельности»
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The aim of the article is to make brief review of major tendencies in new technologies
development as for foreign languages methods of teaching and their implementation in
higher school students training when knowledge of foreign language is not a future profession but an instrument of professional skills development. Interactive methods of teaching
are being considered in the article regarding their role while teaching the discipline “English for special purposes”.
Key words: technology, innovative technologies, humanistic approach of pedagogies,
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