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Проблема професійної  педагогічної діяльності активно розроблялася протягом 

останніх десятиліть Наукові засади організації навчально-виховного процесу у закладах 

освіти було розглянуто видатними вітчизняними педагогами А.М. Алексюком, 

В.П. Андрущенко, В.М. Галузинським, С.У. Гончаренко, І.А. Зязюном, К.В. Корсаком, 

Е.В. Лузік, С.Ю. Ніколаєвою, М.М. Фіцулою. 

Численні спроби підвищення якості професійної підготовки з іноземних мов 

студентів у ході фахової підготовки не дають адекватного та цілісного уявлення про 

сукупність необхідних і достатніх педагогічних умов, які б подолали існуючу в теорії і 

практиці суперечність професійної освіти, між традиційною спрямованістю  змісту 

навчального курсу «Іноземна мова професійного спрямування» на набуття студентами 

здебільшого предметних знань, умінь і навичок та потребою комерційних організацій і 

установ у фахівцях з високим рівнем мовленнєвої культури. 

Відомо, що навчальна діяльність у вищому навчальному закладі має свої 

закономірності і підпорядкована певним принципам, від чого залежить її ефективність. 

Закономірності навчання іноземної мови професійного спрямування відображають 

стійкі залежності між усіма його елементами – діяльністю викладача, діяльністю студента 

та змістом навчання. Закономірності навчання є об'єктивними, стійкими та істотними 

зв'язками в навчальному процесі, що зумовлюють ефективність викладання навчальної 

дисципліни. Загалом закономірності навчання у вищому навчальному закладі 

відповідають закономірностям навчання в загальноосвітній школі чи будь-якому 

навчальному закладі. Їх поділяють на об'єктивні і суб'єктивні [2]. 

На нашу думку, об'єктивні закономірності навчання обумовлено наступним: 

1. Навчання має виховний і розвивальний характер. У процесі навчання у вищому 

навчальному закладі студенти засвоюють знання, і на цій основі у них формуються 

науковий світогляд, моральні якості, відповідне ставлення до процесу навчання. Водночас 

відбувається розвиток особистості, її пізнавальних процесів – мислення, пам'яті, уваги, 

уяви, мовлення.  Як зазначено С.С. Вітвицькою, специфіка цієї закономірності у вищому 

навчальному закладі пролягає в тому, що зміст навчання має спеціалізований характер, 

тобто зорієнтований на здобуття певної професії [2].Вважаємо, що завданнями педагога є 

навчити студентів мислити професійно, виховувати в них прагнення до професійного 

самовдосконалення. 

2. На державному рівні визначено відповідність навчального матеріалу суспільними 

потребами. Кожен етап розвитку людської цивілізації передбачає певний рівень 

вихованості і освіченості членів суспільства, що забезпечується їх навчанням. Розвиток 

нашої держави потребує високоосвічених, висококваліфікованих спеціалістів, на що має 

бути зорієнтований навчальний процес у вищому навчальному закладі. 

3.  Результати навчання залежать від умов, в яких відбувається навчальний процес. 

Відзначимо, що достатнє оснащення навчальних  аудиторій приладами, комп'ютерною 

технікою є однією з умов високих результатів навчання. 

4. Врахування реальних навчальних можливостей студентів. На нашу думку, це 

зумовлено рівнем розвитку знань і вмінь, навичок студентів до навчання, ставленням до 

нього, набутих протягом навчання в школі. 

5. Рівень пізнавальної активності студентів. Суть цієї закономірності полягає в тому, 

що результати навчання залежать від характеру навчально-пізнавальної діяльності й рівня 

розвитку мотиваційної сфери суб’єктів навчання. 



6. Суб'єктивні закономірності навчання. Вони залежать від професійної культури, 

педагогічної майстерності викладача.  

З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова визначали сутність даних 

закономірностей навчального процесу в тому, що поняття можуть бути засвоєні лише 

тоді, коли пізнавальна діяльність студентів спрямована на визначення чітких і зрозумілих 

співвідношень між ними; навички формуються лише за умови відтворення операцій і дій, 

покладених в їх основу; міцному засвоєнню змісту навчального матеріалу сприяє його 

систематичне повторення і включення в систему вже засвоєного раніше змісту; 

опанування складних способів діяльності залежить від успішного оволодіння простими 

видами діяльності, що входять до складних, і від готовності визначити ситуацію, в якій ці 

дії можуть бути виконані[4]. 

Теоретичний аналіз педагогічної літератури дозволив визначити, що навчання 

об'єднує процеси викладання, засвоєння і застосування  навчальної інформації для 

розв'язання дидактичних завдань. У процесі навчання у вищій школі беруть участь два 

діючі суб'єкти – викладачі і студенти, отже, складовими навчання є викладання і учіння. 

У процесі викладання перед студентами ставляться пізнавальні завдання, надаються 

нові знання, організовується самостійна робота із засвоєння, закріплення і застосування 

знань, проводиться перевірка якості знань, умінь та навичок. Учіння – цілеспрямований 

процес засвоєння студентами знань, умінь і навичок, регламентований навчальними 

планами і програмами. 

Організація навчальної роботи викладача з іноземної мови  здійснюється у два 

етапи: підготовчий – передбачає підготовку плану проведення навчального заняття, 

технічних засобів навчання, наочності, дидактичних матеріалів; виконавчий –полягає в 

організуванні власної діяльності викладача під час заняття та діяльності студентів; 

викладач ставить перед студентами навчальні завдання, створює сприятливі умови для їх 

виконання, чітко розподіляє функції між ними на практичних заняттях [3]. 

Що стосується основних методичних принципів інтерактивного підходу до навчання 

іноземним мовам, сучасні педагоги виділяють наступні принципи: взаємне спілкування на 

іноземній мові з метою ухвалення і продукування автентичної інформації, однаково 

цікавої для всіх учасників, в ситуації, важливій для всіх; спільна діяльність, що 

характеризується взаємозв'язком трьох об'єктів: виробника інформації, одержувача 

інформації і ситуативного контексту; зміна традиційній ролі викладача в учбовому 

процесі, перехід до демократичного стилю спілкування; рефлективність навчання, свідоме 

і критичне осмислення дії, мотивів, якості і результатів як з боку викладача, так і 

студентів[3]. 

Аналіз педагогічного досвіду дав змогу виділити перспективні напрями 

інтенсифікації професійної  підготовки з іноземної мови  студентів, серед яких: 

використання педагогічного потенціалу соціокультурного середовища вищого 

навчального закладу; корекція навчальних планів за рахунок розробки і впровадження 

контекстно зорієнтованих модулів; пролонговане інтерактивне спілкування зі 

студентськими групами; виконання студентами професійних ролей у квазіпрофесійних 

умовах; насичення навчального процесу активними методами навчання.  
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