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ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ 

Термін технології навчання (або педагогічні технології) використовується 

для позначення сукупності прийомів роботи педагога (способів його наукової 

організації праці), за допомогою яких забезпечується досягнення поставлених на 

занятті цілей навчання з найбільшою ефективністю за мінімально можливий для їх 

досягнення період часу.  

Найважливішими характеристиками технологій навчання вважаються 

наступні:  

 результативність (високий рівень досягнення поставленої навчальної 

мети кожним студентом);  

 економічність (за одиницю часу засвоюється значний обсяг 

навчального матеріалу при найменшій витраті зусиль на оволодіння матеріалом);  

 ергономічність (навчання відбувається в атмосфері співробітництва, 

позитивного емоційного мікроклімату, при відсутності перевантаження і 

перевтоми);  

  висока вмотивованість у вивченні предмета, що сприяє підвищенню 

інтересу до занять і дозволяє удосконалювати кращі особистісні якості студента, 

розкрити його резервні можливості.  

Низка вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядають технології 

навчання як один з способів реалізації на заняттях особистісно-діяльнісного 

підходу, завдяки якому студенти виступають як активні творчі суб’єкти навчальної 

діяльності [1], [2]. 

Цілком очевидно, що вивчення іноземної мови для студентів немовних 

спеціальностей педагогічного вишу викликає неабияких труднощів. Тому, за 

нашими міркуваннями, при викладання англійської мови для студентів немовних 

спеціальностей педагогічного вишу необхідно використовувати весь арсенал 

сучасних технологій як-от: навчання у співробітництві, студентоцентроване 

навчання, використання мовного портфеля, комп’ютерні та аудіовізуальні 

технології та ін. 

Навчання у співробітництві. Ця технологія базується на ідеї взаємного 

навчання, при якому студенти беруть на себе не тільки індивідуальну, а й 

колективну відповідальність за рішення навчальних завдань, допомагаючи один 

одному. На відміну від фронтального і індивідуального навчання, в умовах якого 

студент виступає як індивідуальний суб’єкт навчальної діяльності, відповідає 

тільки «за себе», за свої успіхи і невдачі, а взаємини з викладачем носять 

суб’єктно-суб’єктний характер, при навчанні у співробітництві створюються умови 

для взаємодії у системі «студент-викладач-група» і відбувається актуалізація 

колективного суб’єкта навчальної діяльності.  

Студентоцентроване навчання. Такий тип навчання набув широкого 

поширення в зарубіжній вищій школі (student-centred approach) як один з варіантів 

сучасних технологій навчання. Суть такого навчання полягає в максимальної 

передачі ініціативи у процесі заняття самому студенту. З дидактичної точки зору ця 

технологія навчання передбачає найбільш повне розкриття особистісного 
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потенціалу студента в результаті особливої організації заняття, створення 

партнерських відносин між викладачем і студентами. 

Мовний портфель як технологія навчання являє собою пакет документів, в 

якому його власник фіксує свої досягнення і досвід в оволодінні мовою, що 

вивчається, отримані кваліфікації, а також окремі види виконаним їх за час 

навчання робіт, які свідчать про його успіхи в обраній ним мові. Використовуючи 

матеріали мовного портфеля, студент має можливість зіставити свій рівень 

володіння іноземною мовою з рівнем інших студентів у групі, а також з 

європейськими нормами і визначити (як самостійно, так і за допомогою  викладача) 

найбільш раціональні способи вдосконалення своїх знань, умінь і навичок.  

Комп’ютерне навчання. Це навчання іноземної мови з використанням 

навчальних програм, складених для роботи з комп’ютером. Воно виникло на ідеях 

програмованого навчання і станом на сьогодні істотно впливає на всі сторони 

навчального процесу у зв’язку з масовою комп’ютеризацією вищої школи, 

створенням комп’ютерних програм для навчальних дисциплін, в тому числі і для 

хто вивчає іноземні мови, використанням можливостей Інтернету, як на заняттях, 

так і в самостійній роботі студентів [3]. 

Таким чином, короткий огляд основних технологій навчання англійської 

мови для студентів немовних спеціальностей педагогічного вишу дозволяє зробити 

висновок, що наразі існує два основних шляхи інтенсифікації процесу навчання: 

перший – за рахунок максимального використання технічних засобів, інший – 

завдяки активізації резервів особистості кожного студента. Можна стверджувати, 

що розвиток інтенсивних методів, які передбачають органічне включення у 

систему навчання технічних засобів, з’явиться найбільш перспективним напрямком 

удосконалення методики в напрямку інтенсифікації навчального процесу, що 

передбачають використання в ньому комп’ютерів і різних форм дистанційного 

навчання, що нині є неабияк актуальним. 
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НАТИВІЗМ У МОВНИХ ТЕОРІЯХ 

У статті розглянуто основи теорій бігейвіоризму та нативізму. 

Проаналізовано мовні підходи Р. Декарта, Б. Скіннера, В. фон Гумбольдта, Н. 

Хомського та ін. Звернено увагу на недостатньому висвітленні розуміння процесу 

роботи мозку людини і його співвідношення із вимовою. Описано різні підходи до 

пояснення мови як феномену. Наведено погляди вчених стосовно первинних джерел 

пізнання мови. Зосереджено увагу на контроверсійних аспектах поглядів 

прихильників теорії бігейвіоризму, на думку яких вивчення мови засновується на 

загальній лінгвістичній поведінці та виступає лише поведінковими правилами, які 

притаманні особі. Виокремлено унікальну здатність людей вивчати мову та 


